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das Oliveiras, RAPOSA - MA. e sera constituido par servidores publicos municipais. 

§lQ - 0 SIC funcionara junto ao setor de contabilidade vinculada a Secretaria 

Municipal de Adrninistracao e Planejamento, localizado na sede administrativa da 

Prefeitura de RAPOSA - MA, na Avenida Principal (Avenida dos Pescadores), s/n, Jardim 

Art. 2Q - Fica criado o Service de Informacoes ao Cidadao - SIC, no 

Municipio de RAPOSA - MA, garantindo o direito de acesso a informacao, que sera 

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

em linguagem de facil cornpreensao, 

Art. 1 Q - 0 acesso a inforrnacao pub Ii ca garantido no inciso XXXIII do art. SQ 

e no inciso 11 do§ 3Q do art. 37 e § 2Q do art. 216 da CF se dara, no ambtto da adrninistracao 

direta e indireta do Poder Executivo Municipal de RAPOSA- MA, segundo o disposto nesta 

lei e na Lei Federal nQ 12.527 /2011. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE RAPOSA/MA, no uso de suas atribuicoes 
legals, faz saber que a Camara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Disp6e sabre o acesso a inforrnacoes, previsto no 
inciso XXXIJI do art. 52, no inciso II do§ 32 do art. 37 
e no§ 22 do art. 216 da Constituicao Federal e na Lei 
Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011, cria o 
service de informacoes ao cidadao no ambito 
municipal e da outras providencias. 
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Art. 52 - Qualquer pessoa, natural ou jurfdica, podera formular pedido de 

acesso a informacao, 

III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado a unidade 
responsavel pelo fornecimento da informacao ao SIC, quando couber. 

II - O registro do pedido de acesso em sistema eletronico especffico e a 

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

I - O recebimento do pedido de acesso e, sempre que possfvel, o fornecimento 

imediato da informacao: 

Paragrafo Unico: Compete ao SIC: 

III - receber e registrar pedidos de acesso a informacao. 

II - Informar sobre a trarnitacao de documentos nas unidades; e 

I - Atender e orientar o publico quanto ao acesso a informacao: 

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

• Paragrafo Unico: A CAI sera constitufda por 03, [tres] mtegrantes, 

nomeados pela Prefeita Municipal, sendo nomeado 01 (um) como Presidente e 02 (dois) 

como membros. 

Art. 32 - Fica criada Comissao de Avaliacao de Informacoes - CAI, com 

objetivo de esclarecer duvidas e qualificar informacoes ou documentos coma sigilosos. 

§2Q - A Controladoria Interna Municipal compete orientar e fiscalizar a 

prestacao de informacoes pelo SIC, bem como, divulgar ao cidadao os procedimentos para 

ter acesso as inforrnacoes. 
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II - desproporcionais ou desarrazoados; ou 

I - genericos: 

Art. 7Q - Nao serao atendidos pedidos de acesso a informacao: 

IV - endereco fisico e eletronico do requerente, para recebimento de 

comunicacoes ou da inforrnacao requerida. 

Ill - especificacao, de forma clara e precisa, da informacao requerida; e - 
II - numero de documento de identificacao valido: 

I - nome do requerente; 

Art. 6Q - 0 pedido de acesso a informacao devera conter: 

§4Q - Na hip6tese do paragrafo anterior, sera enviada ao requerente 

cornunicacao com o numero de protocolo e a data do recebimento do pedido pelo SIC, a 

partir da qual se inicia o prazo de resposta. 

§3Q - E facultado ao SIC o recebimento de pedidos de acesso a informacao por 

qualquer outro meio legitirno, como correspondencia eletronica ou fisica, desde que 

atendidos os requisitos do art. 6 Q_ 

§2Q - 0 prazo de resposta sera de 15 (quinze) dias, contado a partir da data 

de apresentacao do pedido ao SIC. 

§1 Q - 0 pedido sera apresentado em forrnulario padrao, disponibilizado em 

meio eletroruco e fisico, no sftio na Internet e no SIC. 
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V - indicar as razoes da negativa, total ou parcial, do acesso. 

a detenha; ou 

IV - indicar, caso tenha conhecimento, o responsavel pela inforrnacao ou que 

III - comunicar que nao possui a informacao ou que nao tern conhecimento 

de sua existencia: 

II - com uni car data, local e modo para realizar consul ta a inforrnacao, efetuar 

reproducao ou obter certidao relativa a informacao: 

I - enviar a inforrnacao ao enderec;:o informado; 

vinte dias: 

§1 Q - Caso nao seja possivel o acesso imediato, o SIC devera, no prazo de ate 

imediato. 

Art. 9Q - Recebido o pedido e estando a informacao disponivel, o acesso sera 

informacao. 

Art. 8Q - Sao vedadas exigencias relativas aos motivos do pedido de acesso a 

Paragrafo Unico: Na hip6tese do inciso III do caput, o SIC devera, caso tenha 

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

requerente podera realizar a interpretacao, consolidacao ou tratamento de dados. 

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

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

cornpetencia do SIC. 
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§1Q - Quando o fornecimento da inforrnacao implicar reproducao de 
documentos, o SIC observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizara ao requerente 

Art. 12 - A busca e o fornecimento da informacao sao gratuitos, ressalvada a 

cobranca do valor referente ao custo dos services e dos materiais utilizados, tais coma 
reproducao de documentos, mfdias digitais e postagem. 

Paragrafo Unlco: Na hip6tese do caput o SIC desobriga-se do fornecimento 

direto da informacao, salvo se o requerente declarar nao dispor de meios para consultar, 
obter ou reproduzir a inforrnacao. 

Art. 11 - Caso a informacao esteja disponfvel ao publico em formato 

impresso, eletronico ou em outro meio de acesso universal, o SIC devera orientar o 

requerente quanta ao locale modo para consultar, obter ou reproduzir a informacao. 

Art. 10 - 0 prazo para resposta do pedido podera ser prorrogado por dez 

dias, mediante justificativa encaminhadaao requerente antes do termino do prazo inicial 
de vinte dias. 

§4Q - Na impossibilidade de obtencao de c6pia de que trata o § 3Q, o 

requerente podera solicitar que, as suas expensas e sob supervisao de servidor publico, a 

reproducao seja feita par outro meio que nao ponha em risco a integridade do documento 
original. 

§3Q - Quando a manipulacao puder prejudicar a integridade da informacao 

ou do documento, o SIC devera indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar 
c6pia, com certificacao de que confere com o original. 

§2Q - Nas hip6teses em que o pedido de acesso demandar manuseio de 

grande volume de documentos, ou a movimentacao do documento puder com pro meter sua 

regular tramitacao, sera adotada a medida prevista no inciso II do§ 12. 
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I - registro das cornpetencias e estrutura organizacional, enderec;:os e 
telefones das respectivas unidades e horarios de atendimento ao publico: 

constar, no mfrnrno: 

§1 Q - Na divulgacao das informacoes a que se refere o caput, deverao 

Art. 14 - A divulgacao de inforrnacoes de interesse coletivo ou geral 

produzidas ou custodiadas pelo Municipio, serao divulgadas, independente de 

requerimento, no site do municipio, www.raposa.ma.gov.br, devendo atender o disposto 

na Lei Federal de acesso a inforrnacoes ao cidadao. 

de recurso. 

Paragrafo Unico: O SIC disponibilizara forrnulario padrao para apresentacao 

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

hierarquicamente superior ao SIC que o apreciara: 

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

Art. 13 - Negado o pedido de acesso a informacao, sera enviada ao 

requerente, no prazo de resposta, comunicacao com: 

§3Q - Esta isento de ressarcir os custos dos services e dos materiais utilizados 

aquele cuja situacaoeconomica nae lhe permita faze-lo sern prejuizo do sustento proprio 

ou da familia, declarada nos termos da Lei n= 7.115, de 29 de agosto de 1983. 

§2Q - A reproducao de documentos ocorrera no prazo de 10 (dez dias), 
contados da cornprovacao do pagamento pelo requerente. 

Guia de Recolhimento Municipal - GRM ou documento equivalente, para pagamento dos 

custos dos services e dos materiais utilizados. 
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Art. 16 - A autoridade hierarquicamente superior ao SIC no ambito 
municipal sera representada pela Secretaria Municipal de Administracao. 

§2Q - Negado o acesso a inforrnacao pela autoridade hierarquicamente 

superior ao SIC, podera o requerente interpor recurso no prazo de dez dias, contado da 

ciencia da decisao, a autoridade maxima do municlpio, que devera aprecia-Io no prazo de 

cinco dias, contado da sua apresentacao, 

§1 Q - Verificada a procedencia das razoes do recurso, a autoridade 

hierarquicamente superior ao SIC, determinara ao mesmo que adote as providencias 

necessarias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 

Art. 15 - No caso de negativa de acesso a informacao ou de nao 

fornecimento das razoes da negativa do acesso, podera o requerente apresentar recurso 

no prazo de 10 (dez dias), contados da ciencia da decisao, a autoridade hierarquicamente 

superior ao SIC, que devera aprecia-lo no prazo de 5 ( cinco) dias, contado da sua 

apresentacao. 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, acoes, projetos e 

obras de orgaos e entidades; e 

IV - inforrnacoes concernentes a procedimentos licitat6rios, inclusive os 

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

III - registros das despesas; 

financeiros; 

II - registros de quaisquer repasses ou transferencias de recursos 
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possi veis violacces de direitos humanos por pa rte de agentes do Esta do. 
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a 

VI - ocultar da revisao de autoridade superior competente informacao 
classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejulzo de terceiros; 
e 

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

para fins de ocultacao de ato ilegal cometido por si ou por outrem; 

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

inforrnacao classificada em grau de sigilo ou a informacao pessoal; 

III - agir com dolo ou ma-fe na analise dos pedidos de acesso a inforrnacao: 

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

ocultar, total ou parcialmente, informacao 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: 

I - recusar-se a fornecer informacao requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornece-la intencionalmente de forma incorreta, 
incompleta ou imprecisa; 

Art. 18 - Constituem condutas ilicitas que ensejam responsabilidade do 
agente publico: 

Art. 17 - A autoridade maxima do municipio sera representada pelo Chefe 
do Poder Executivo Municipal. 
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§2Q - A reabilitacao referida no incise V sera autorizada somente quando o 

interessado efetivar o ressarcimento dos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo 
da sancao aplicada com base'no incise IV. 

§ 1 Q - As sancoes previstas nos incisos I, III e IV poderao ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no 
respective processo, no prazo de 10 (dez) dias. 

V - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administracao publica, ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

IV - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimenta de 

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

III - rescisao do vinculo com o poder publico: 

II - multa; 

I - advertencia: 

Art. 19 - A pessoa fisica ou entidade privada que detiver informacoes em 

virtude de vinculo de qualquer natureza com o poder publico e deixar de observar o 
disposto nesta Lei estara sujeita as seguintes sancoes: 

§2Q - Pelas condutas descritas no caput, podera o agente publico responder, 
tambern, por improbidade administrativa. 

§lQ - Atendido o prindpio do contradit6rio, da ampla defesa e do devido 

processo legal, as condutas descritas no caput serao consideradas, para fins do disposto no 

Estatuto dos Servidores Publico Municipais, infracoes administrativas. 
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t:r_a, 
Thalyta Medeiros de Oliveira 

Prefeita 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE RAPOSA, 10 DE JULHO DE 2019. 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando-se as 

disposicoes em contrario. 

§3Q - A aplicacao da sancao prevista no inciso Ve de cornpetencia exclusiva 

da autoridade maxima do municipio, facultada a defesa do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
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