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IA,.H,
ESTAOO DE SERGIPE

o"eperrunq MüNlclPAL DE ITABAIANINHA

GABINETE DO PREFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA' ESTADO DE SERGIPE' no uso de

í"rài,orç"". Ésà" 
"onfoid"t 

pela Lei orgânica Municipal' e

CONSIDERANDO a entrada em vigoÍ ,-q1- !:',^I"d"ral 
no 12 52112011' que

reoulamentou o acesso a" 
'iiímaçoes 

[revistas no inciso XXX|ll do art 50' no inciso ll

i,""'§ ãlJ';;';; ãã;i 2;;;;'t"ãiã' átllo* da constituição Federar:

coNSlDERANDoodispostonoart.45daLeiFedera|no12.527t2011queimpÕeaos
entes federados a oenniçàã à""- i"gi"t 

"tpecificas' 
com base nas normas gerars

estabelecidas na mesma;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Federal no 13460/2017 que dispõe

sobre participaçao, prot"ça'J'l"o'JtJJá'àiloirãiú. oo usuário dos serviços públicos da

Administraçáo Pública;

DEcREro N'109
DE íO DE OUTUBRO DE2O22

Municipal no 3.015/2013, que

pelas Pessoas do MunicíPio

Reoulamenta o direito ao acesso a

inio"rmação o Sistema de lnÍormaçào ao

ôii"oà,j-src e o sitio oficial do Municipio

ãJ-rtãórl"ninn", nos termos da Lei

Éão"iãi.; rz.s27 t2011 c/c Lei Federal no

lá.c}otzoll e dá outras providencias'

CONSIDERANDO o Decreto

para acesso às inÍormações

Lel Federal no 12.52712011'

dispÕe sobre Procedimentos
de ltabaianinha, Previsto na

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de designar os responsáveis no âmbito de

cada órgão da Administraçãó iuuri"'' no que tange. ao cumprimento das normas de

acesso à informação e a prJpãgaçao de uma política transparente;

DECRETA:
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CAPITULO I

DISPOSIçOES PRELIMINARES

Art. 10 - Ficam instituidos os procedimentos a serem observados por todos os órgãos

inteqrantes da AdministÍaç;"'ü;;;;-oo--Hlrni"ipio de ltabaianinha' com o fim de

oarãntir o acesso a inro,mãiao'"il;ü# ;iã;ét do seu sitio eletrônico oficial' nos

iermos da Lei no 12 52712011 '

Art.20 _ o teor deste Decreto, caberá no que coubeÍ, às entidades privadas, sem fins

lucrativos, que Íecebam ;;;à 
-J;F" 

de açÕes de interesse público' recursos

oúblicos diretamente oo o'çãÃ"ntã ãu'subvençoôs sociais' contrato de gestão' termo

de oarceria, convênios, "tJJ"t' 
ài"i"s ou oútros instrumentos congêneres' que por

sua vez tem a obrigaçáo o"'iti"ti#i tãuie a aplicaçáo dos recursos recebidos

Parágrafo único - As obrigaçÔes t9l:!t't:s.no^..caput deste artigo limitam-se as

parcelas dos recursos puuícos recebidos e à sua destinação' sem prejuizo das

ãt"tüiá". de contas a que esteiam submetidos'

Art. 3o - os procedimentos previstos nesta norma obietivam assegurar o direito

fundamental do acesso''ã intoiÃáçao' pautados nos principios basilares da

ÃàÃini.ttàçao Pública e nas seguintes diretrizes:

| - Observância da publicidade, tendo o sigilo como exceção;

ll-Divulgaçãodeinformaçõesgeraisdeinteressepúblico'independentementede
requerimentos,

lll - Utilização da tecnologia da informaçâo' como ferramenta de eficientizaçáo'

modernização e transparência;

lV - Fomento ao desenvolvimento da cultura e da transparência no âmbito da

Administração do MuniciPio:

Parágrafoúnico.osservidorespúblicosserãopermanentementecapacitadospara
atuaremnaimplementaçãoecorretofuncionamentodestapoliticadeacessoà
informação.

Art. 40 - E dever do Municipio de.rtabaianinha garantir o acesso à informação nas

sedes dos órgãos ou 
"niJ.àã. 

públicas e através áó seu sitio oficial da rede mundial

de computador"s tint"'nàiiãíãí"' à" pto"eoimentos ágeis' transparentes' práticos e

celeres, com linguagem de fácil compreensáo 
i
/ \.tx
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CAPITULO II

DlsPoslçÔES GERAIS

Seção I

Do Sítio Oficial da Rede Mundial de Computadores

Art. so - Fica instituido que o sítio oficiar do Municipio de rtabaianinha, no dominio

www.itabaianint a.s".gor.õria i"i" .unoirr de computadores, será alimentado com

informaçoes de lnteresse pilrrco 
" 

q'" poderão ser consultadas por qualquer cidadão

á+ (rintá e quatro) horas Por dia

Art.60.ositioeletrÔnicoconteráosseguintesinstrumentosaptosagarantiroacesso
à inÍormação:

r- Ferramenta de busca e busca avançada atraves do conteúdo, rocalizada na pagtna

ixr,l.]i'J,,iã turJ, plimitindo um acesso rápido e objetivo:

ll - Linguagem de fácil compreensáo;

lll - Mapa do site, contendo todos os links disponíveis' como forma de facilitar o acesso

pelo usuário;

lV - Links de notícias e eventos de interesse do Município;

V - Ferramenta de opção pelo tipo de navegação' em refeÍência ao perfil' visando a

eficientizar o acesso as inr#iiãjeià ;-;;id; à" interesse de cada usuário;

Vl - Ferramenta de acessibilidade' com base nos padrões estabelecidos pelo governo

eletrônico, compatíveis t#i"[il;;; iJ"' gãrantinao o acesso às informaçÕes por

nessoas portadoras o" o"ti"iãtti"ãi t"'toã oo art i z da Lei n o 10 098/2000 e do

bãit"to Legislativo n o'l 86/2008;

v[ - Link de contato direto para viabirizar a comunicação com o suporte do sítio;

Vlll - Canal eletrÔnico de comunicaçáo entre a comunidade' denominado SIC - Serviço

de tnformação ao cioaoaà]àai.,iã JJãrüàoà e praticidade no acesso às informaçÕes;

lX-Linktransparência,comasinformaçÕ-es.relativasaslicitaçÓes'contratoseaditivos'
íà",i 0.à ó,iÜ'ü", óúti"ônãúi' cont"i Públicas' receitas e despesas:

X - Link de serviços;

^
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Xl - Segurança, autenticidade' sigilo' proteção- e integridade das informaçoes

traÍegadas, através de sistJ'iã'ooiàüo 
'de 

valúaçâo' conúrne regras estabelecidas

oêla lcP-Brasil, e armaze'rl;;;ü';;-tervidoi próprio com backups diários e

[,*ri".çiá i+ (vinte e quatro) horas por dta

Seção ll
Da TransParência Ativa

Art. 70 - o sítio eletrônico oficial possibilitará o.acesso às informaçÕes gerais de

interesse público, referentel ;';;"úã; da.Administracão Pública Direta e lndireta'

bem como das entidades 
"píor,ããJ ln"oepenoentemente de requerimento, dentre as

quais:

l- lnformaçáo sobre suas competências' estrutura organizacional' endereços' teleÍones

de contato, horários de atendimento;

ll - Os registÍos de repasse ou transferências de recursos pelos quais o referido órgão

foi beneficiado;

lll - Registros das despesas de cada órgão ou entidade pública;

lV.lnformaçÕesrelativasaosprocedimentos-licitatóÍiosinstauÍadosporcadaÓrgãoou
entidade púbtica, ..noo"lilg"ulãlià"-à' Jirponiuiliiãção dos respectivos editais'

;;il;;;.; ;inuias dos contratos celebrados;

V - Dados gerais para acompanhamello ,!os 
programas' projetos' obras' açÕes em

à"."-*ãúir""nto por cada Órgão ou entidade;

Vl - Ferramenta com as respostas referentes as peÍguntas mais frequentes dos

cidadãos;

Vll - Dados municiPais gerais;

Vlll-RemuneraçâoesubsÍdiorecebidosporocupantedecargo'posto'graduaçào'
funcáo e emprego puoriJJ'"it"i''itãã-ã"iriot', aluãas ae cusú e quaisquer outras

,aniagens pecuniárias, ;"eâ c.oí; ;rovgnto-s d:'t[ot"nt"ootit e pensÕes daqueles

;;;;".ti;;d; "a 
ativa' de maneira individualizada'

Art. go _ os dirigentes máximos de cada órgão da Administração Direta e lndireta' e de

cada entidade puurica oãvàràá designarlnôm"ur, "pár 
05 (óinco) dias.da.publicaçào

deste Decreto. o r"*iooi"ãri"o,isããi pLia'arimentacão e atualização do sitio' no que

concernem as inÍormaçÕes éonstantes nos incisos do artigo anterior, referentes ao

ôrsáo ou entidade * q';i;t;1il;;ã";ú i'oo|.iin'"ao' cõm exceção do inciso Vll'
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§1o - Na hipótese de não ser possível a nomeação para cada órgão' fica autorizado a

nomeação de número menor'

§2o - A ausência ou retardamento de cumprimento das obrigaçoes previstas no caput

deste artigo implicará ", 
.ánO't" ilicita' nos termos dos art' 21 deste Decreto

Planejamento desrgnarâ, no

para alimentar e atualizar as

cumorimento das obrigaçÔes
ilícita. nos termos dos art. 35

Seção lll
Do Serviço de lnformação ao Cidadão - SIC

Óa TransParência Passiva

Art. 9o - O Secretário Municipal de Administração e

,"aro prato do artigo anterior, servidor responsável

inúrrç'o"t relativas áo inciso Vll do artigo 7o'

Parágrafo único - A ausência ou retardamento de

GÃi;; no caput deste artigo implicará em conduta

deste Decreto.

Art. 10 - O Serviço de lnformação
entidades da Administração Pública,

ao Cidadão será exercido pelos órgãos e pelas

na forma Presencial ou eletrÔnica '

Art. 11 - O atendimento presencial será realizado na sede da Prefeitura Municipal'

situada na Praça Floriano à;j;;i;' 
't; 

';' 
1i andar' centro' no horário das 09 às 14

horas, com condições apropriadas para:

| - Atender e orientaÍ o público quanto ao acesso às informaçÕes;

ll.lnformarsobreatramitaçãodedocumentosnassuasrespectivasunidades,

lll - Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informaçÕes;

lV - Realizar audiências públicas ou consultas públicas, incentivo à paÍticipação popular

ou a outras formas de divulgação

§'lo - O atendimento presencial não dispensa o servidor de lançar pedido de

irnpugnàç"o no sistema d;-Siô' visando facilitar a emissão do relatÓrio'

§2o - Sem prejuizo das atrlbuiçóes conferidas'.o Municipio de ltabaianinha deverá

capacitar os seus ag"nt". ;"it q"" ã'"'ç" as atividades previstas neste artigo'

a
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AÍ1. 12 -O acesso à informação na forma eletrônica se dará através de um canal

oratuito de comunicaçã" JJ#ã ""t""iiãoã' 
àenomin'oo e-SlC' cujo link estará

ãisooníver no sitio eretronilã"ao-üu-niJóió, pãrmitindá o envio de requerimentos de

acesso à inÍormação, ol'ãtü""àà aos órgáos e entidades competentes pelo

fornecimento da informação'

§1" - O e-SlC pode ser utilizado por qualquer usuárlo'. através de cadastramento prévio

dos seguintes oaoos pessJaÊiã'J""tipr"to' CPF' têleÍone' e-mail e endereço

§2o - O e-SlC permite que os usuários enviem documentos digitalizados no formato

Ei,r, óirl ãl,ê ; J-Pê ;; ;'tiil;;' à celeridade nas solicitaçÔes de acesso a

informação.

§3o - O e-SlC gera número de protocolo e registra cada requerimento envtado' no

intuito de possibilrtar 
" "tá'ip'*n'ãã;tü; 

soiicitaçoes através do sítio oficial pelos

requerentes.

§4o - O uso indevido da ferramenta pública oficial poderá ensejar aplicação das

ienalidades previstas no Código Penal

Art. 13 'Só podeÍão ser processadas através do SIC' manifestaçÔes que tÍatem de

assuntos pertinentes às atiíã;il;ããt,iürüàãi da Administraçáo Éúotica do Municipio

de ltabaianinha

ParágraÍoúnico-Visandoaconferirmaiorceleridadeeefetividadeaoatendimento'oS
usuários deverão 

"r"oor"i""iã.ã"it"rt"ço"r 
com dàscrição obietiva' clara e precisa'

Art. 14 _ Nos casos de requerimento através-do e-s_rc, o órgão ou entidade que tiver a

solicitaçâo direcionada, ## il;;tllntá*'ç* requãrida de forma imediata' na

hipótese de náo ser p"Jt:;;i'"';;;-; i'àoi"to' ãeverá'no prazo de 20 (vinte) dias'

através do canal:

I - Fornecer a informação requerida;

ll - lndicar as razÕes de fato ou de direito que impedem' total ou parcialmente' o

iornàcimento da informação pretendida;

lll - Comunicar que não possui a informação' indicando' se for de seu conhecimento' o

órgão ou entidade Or"?i"J*.',"Ju".ã po"rir"l, remeter a solicitação ao orgão e

entidade competente, comunicando o fato ao requerente'

0



Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

segunda-feira, 10 de outubro de 2022

14 - Ano I - Nº 1115 - Extraordinária PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA

Praça Floriano Peixoto CEP: 49.290-000
TELEFONE: (79) 3544-1291
EMAIL:

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

P RE F E TT u RAESÍúrôil"""t^1=58'i"^ 
"^ 

TA N T N HA

GABINETE DO PREFEITO

§ 1o - Não sendo possivel o fornecimento da informacão através do e-SlC' deve ser

indicada a data, o tocat e o-.áJã pàr" o requerente obter a soricrtação, certidão ou

efetuar a reProdução.

§ 2o - O prazo previsto no caputpode ser prorrogado por mais 10 (dez) dias' mediante

jlstitlcativa expressa, com ciência do requerente'

§ 3o - Se a informação requerida estiver disponível ao público' em qualquer meio de

acesso, o requerente r""tiiiáti"'"ããl;1;*dA e-SlC"sobre o lugar e as formas de

consulta, obtenção "lou '"üãJ'iáo 
da informação'- Drocedimento que desonera o

órgão ou entidade oo ,", iJin"tlÃ"ttã oireto' t?iY:" o requerente não dispuser de

meios próprios paa rcaltzaÍ os procedimentos' ocasião em que o órgão ou entidade

receptoÍa deverá diligenci,l'o ioitãi'nl"nto da informação' mediante apresentação de

declaraçáo de Pobreza

§ 4o - Caso a iníormaçao seJa classificada como total ou parcialmente sigilosa o

requerente deverá selntãtÃãão-toúte a possibilidag" d" il1:t!::l!?:de recurso'

irr.ãlãll "à^úioás 
e indicação da autoridade competente para sua aprecraçao.

§ 5o - Havendo interposiçáo de recurso PtLo--::.uá'io' 
o e-SlC automaticamente

remeterá a peça para a autóridade competente para julgamento'

Art. í 5 ' O e-SlC possibilita o reencaminhamento do requerimento de acesso á

informacão, "".o 
o ,.raiiã'iJnn" Jiià.ionado a órgão ou entidade não competentes

ll#fã;;";;"jo-ãã-inioiràção, i"ini"i.noo a õontasem do prazo de resposta e

ã"r,tir"r.aãã uiuário acerca da remessa do seu pedido'

Parágrafoúnico.QuandonãoÍorpossívelore-encaminhamento,oservidorque
recebeu a solicitação *,iiit"iã ao usuário que não possui a informação' indicando'

se possível, o órgão 
" 

..iiã'oãq'ã detém a informação requerida' o,1 ?'-ryl:l:'"t"t 
o

requerimento " ".." 
o,g#ã'ilt'ã'0"' ti"ntificando o interessado da remessa de seu

pedido de inÍormaçáo.

Art.16.AutilizaçãoefornecimentodainformaçãoatravéSdoe.SlCsãogratuitos.
salvo nos casos de n"."ttá'iá 

"íroouçao.de 
dócumentos' situação que poderá ser

requisitado previo pagam'e-nto, rimitãoo aó valor necessário ao ressarcimento do custo'

Parágrafo único - Estará isento do pagamento aquele requerente cuja situaÇão

econômica não permita ;;;o;ã;';.irr seri prejuízo do sustento próprio ou da familia

ãã.i"iràà "". 
termos da Lei Federal no 7 1 1 5/1983

Art. 17 - Quando à
manipulação Preludique

informaÇão requerida estiver contida em

à sua integridade, impossibilitando o envio
documento cuja

através do e-SlC,
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deverá ser indicado rocar, data e horário, para fornecimento da cópia com certificação

de confere com a original'

Parágrafo único --9TIo houver impossiyll*"i:*",fi?tl11,"i",,.1"r?j'ã';"3
i"ore]tent" pode. as suas expensas e sob supervtsao «

órgão ou entidade ui,"ur'oâ!='Jãoi'Àãniãii"ptoou'ir a informaçâo por outro mero

quã nao coloque em risco a conservaçao'

Seção lV

Da Estrutura lnterna do can"rl'rãúonico de Comunicação - e-SlC

Art. 18 'Todas as manifestaçÕes registradas-a-tra:::.1:i-^S]: serão direcionadas ao

;;;;;, áãtiü0" 
"á.petenté 

pelo fornecimento da inÍormaçao

§'lo - Será designado um servidor público eíetivo para atuar como e-SlC-Gestor' culas

ãt,ibuicôes são cadastrar t;;; ; ãtgáôt 
" 

entidâdes-Já Municipio no e-slc para fins

de direcionamento oo reqrãiimento] e monitorar o cumprimento das diligências' no

menor Prazo Possivel'

§ 20 - O e-Slc-Gestor será designado por ato do Ctrefe do Poder Executivo' após 5

icinco) dias da publicaçaol;tt,e"ô;;*ü podendo a ÃJministraçao Pública Municipal

atribuir sratiÍicaçao " 
tunçaJlJÀ;;ã"; ác'muto de atividades' se pÍevisto em Lei

5 3o - Será nomeado, 
. 
no mesmo prazo do parágrafo anterior' o e-SlC-Gestor

Substituto, que assumrra '"ã"t'"''u'oliçããt 
oo e-Stó1éestor quando este necessitar

se ausentar das suas atividades'

§ 4" - O dirigente máximo de cada órgáo da AdministraÇáo Direta e lndireta' e de cada

entidade púbrica. o"u"r, à'J.L'nãlioliã.i, "por 
os.Ginco) dias da pubticação deste

Decreto, um servidor responsável pelo fornecime'iú aát informaçÕes requeridas

através do e-SlC àquele órgáo'

§ 50 - Na hipótese de não ser possivel a nomeação para cada órgão' nos termos do

parágrafo anterior. n"' 
"'"to"'ü"ãá-ã 

nomeação aé número menor ôu de um só órgão

ããiãit"Ãaã, "t 
todas as solicitaçÕes de informaçáo'

§ 6o - A demora ou ausência de fornecimento. da informação requerida ensejará

ãpricação das penatidade'J;áirü-. nã àiiátrto oo. sà-oot"'t Públicos do Munrcipio

de ltabaianinha.

automaticamente os prazos de respostas gqs solicllaç:::

;"ü;;rr;os interpostos pelos usuários que naoArt. 19 - O e-SlC gerenciará

de acesso à informação
concordarem com a decisão'

ü



Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaianinha

segunda-feira, 10 de outubro de 2022

16 - Ano I - Nº 1115 - Extraordinária PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA

Praça Floriano Peixoto CEP: 49.290-000
TELEFONE: (79) 3544-1291
EMAIL:

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

JA,
-.§s-:i-

ESTADO OE SERGIPE
pneretrunÃ muNlclPAL DE lrAB-AIANINHA

GABINETE DO PREFEITO

Art. 20 - O e-SlC gera relatÓrios estatisticos'.contendo a quantidade de pedidos de

informação recebidos, ,t"niià-át á iúeÍeridos' bem como informaçÕes genéricas sobre

os solicitantes.

Seção V

Canal de Comunicaçáo e tnteiaiãcom a Comunidade - Ouvidoria

Art.21 - O sítio oficial do Municipio conterá umcanalie comunicaÇão e interação com

a comunidade, permitindo "'t"í"itá 
o" tys::li:::l:"lamações' denúncias' elosios

dúvidas e pedido oe intorma-çoãi'ielativas ài atribuiçoes do Municipio'

§ 10 - euatquer usuário pode fazer uso !1-!^u1!.oria 
de forma ilimitada sendo

iacultativo a inclusão ao" ãáãàt pessoais (nome completo' CPF' telefone' e-mail e

endereço), para fins estatisticos'

§ 20 - Os usuários podem enviar para a Ouvidoria documentos digitalizados em

iormatos PDF e ODT

Â 30 - Para cada registro na Ouvidoria será. gerado número de protocolo para

ioJtiuirit"lo-".oÃp"núrn"nto através do sitio oficial

6 40 - o uso indevido da ferramenta pública oficial poderá enseiar aplicação das

ienatidades previstas no Código Penal'

AÍ1.22-AouvidoriaSomentepoderáutilizara.ferramentaparafinalidadepúblicae
Sobretemasquetratemãá."!.unto.pertinentesàsatividadesdaAdministraÇão
ÉJüri". ao Município de ltabaianinha'

Art. 23 - A Ouvidoria deve redirecionar as mensagens' caso a mesma seja remetida

ãài.iôai,'", àniiáá0" nao responsável pelo conteúdo'

Art. 24 'A Ouvidoria terá como atribuiçÕes precipuas:

l- Promover a participaçáo do usuário na Administração Pública' em cooperação com

outras entidades de defesa do usuário;

ll - Acompanhar a prestação dos serviços' visando a garantir a sua efetividade;

lll - Propor aperfeiçoamentos na prestação dos serviços;
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lV - Auxiliar na prevenção e correçáo dos atos e procedimentos incompativeis com os

pri"op,ãtã.iruàteciooô na Lei Feáeral no 13 460/20'17;

V - Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário em observância

Jr i"'Éíri'iriããà àa r-ei Federal no 13 460/2017;

Vl - Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestaçÓes'

acomoanhando o tratamentã" e 
".' 

"tJr" 
conclusão das' manifestaçÕes de usuário

;;;;i;; ó;sá" ou entidade a que se vincula;

Vll - Promover a adoção de mediação e conciliaçáo entre o usuário e o órgão' sem

àieluizo de outros órgáos competentes'

Art. 25. Com vistas à realização de seus objetivos' a ouvidoria deverá:

l- Receber, analisar e Íesponder' p9t.rn"19--d:^T.:^:anismos proativos e reativos' as

;;lãü;;"; encaminnaüs pái usuarios dos serviços públicos;

ll - Elaborar, anualmente, relatório. de gestão' !::i"'"tá consolidar as informaçÔes

mencionadas no inciso r,'"1 "àr-u"s" 
neras, apontar farhas e sugerir merhorias na

prestação dos serviços Públicos'

Art. 26 - O relatório de gestáo de que trata o inciso ll do caput do art' 25 deverá indicar'

ao menos:

| - O nÚmero de manifestaçoes recebidas no ano anterior;

ll - Os motivos das manifestações;

lll - A análise dos pontos recorrentes;

lV.AsprovidênciasadotadaspelaAdministraçãoPúblicanassoluçôesapresentadas'

ParágraÍo único' O relatório de gestão será:

| - Encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a Ouvidoria;

ll - Disponibilizado integralmente na internet'

AÍt.2T.Aouvidoriaencaminharáadecisáo.administrativafinalaousuário,observado
o prazo de 30 (trinta) tlffi:ilils:á;;ü;iorm" i"tinàtãt uma única vez' por igual

periodo.

U
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Parágrafo único ' Observado o pazo previsto no.caput' a Ouvidoria poderá solicitar

informacões e esclarectmentit ãii"t"'"nt" a agentes públicos do órgão ou entidade a

oue se vincula, e as soticita'ià;'üeils-el;É?9i-1'.9"t no prazo de 20 (vinte)dias

ffi';;ir'ffi;'t",*ã r,ttiii"ãàa uma única vez' por isualperíodo

Art. 28 'Todas as mensagens veiculadas atraves da Ouvidoria serão recepcionadas

ooÍ um ouvidor-Geral, til'd;; ;i;t^t àa AdministraÇão Pública' vinculado à

,secretaria 
Municipar o" nirinúir"ião e praneiamento, responsáver pero envio da

mensagem ao servidor o"tü"áiã'p"? cada órgão ou entidade paÍa gerir a ouvidoria no

que lhe comPete.

§'ío - O Ouvidor-Geral será designado por ato do Chefe do Poder Executivo apÓs 05

(cinco) dias da puor,caçaoi;t."d;*i" podendo a Administração Pública Municipal

atribuir gratificaçao 
" 

r,nçaJlJ'n';;ã; d" á"ú;'lo de atividades' caso previsto em Lei'

§ 20 - Será nomeado' no mesmo prazo do-parágraío anterior' um Ouvidor-Substituto'

oue assumirá todas as ,fiü;;#;-;" OlviOõr-Oerat quando este necessitar se

ausentar das suas atividades'

§ 3" - O Ouvidor-Geral deveÍá encaminhar as mensagens no mesmo dia da sua leitura'

§ 40 - Aoós 05 (cinco) dias da pubricação deste Decreto, cada órgão e entidade da

Ádmin istiaçao puotica oerã-riã"!ünu.,]. *rvidor responsável pelo Íornecimento d as

;;i;;;ilÕ& requeridas através da ouvidoria'

§ 5o - Na hipótese-de neo ser possível a nomeação para cada órgão nos termos do

iaiagrato anterior. fica autorizado a nomeação de número menor'

§ 60 - Após o direcionamento das manifestaçÕes para os responsáveis de cada pasta' o

ouvidor-Geral fica responsável a monitorar o cumprimento das diligências, no menor

prazo Possível.

Art. 29 - A Ouvidoria deve gerar relatórios de atendimentos por período

Art.30.ohistóricodosdocumentosveiculadosatravésdaouvidoriadevemSer
Itqri"ão"t " 

.ãnlioot disponíveis aos cidadãos solicitantes

Art.31 - O sistema deve gerar número de protocolo interno

;.:ü;;;iià.ã* o" Ãdministraçáo Pública' para rins de
para cada interação entre

organização
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Art.32-Nointuitodeconcederceleridadeeeficiênciaàsatividadesadministrativas,o
sistema da ouvidoria 

"nri" 
ãLn.rg"n" automáticas para os e-mairs dos servidores

il;ü;d;; para terencia do canal poÍ órgão e entidade'

CAPiTULO III

DA REGULAMENTÀÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Dos Recursos

Art. 33 - É direito do requerente obter a decisão que negou, total .ou 
parcialmente o

acesso à informação t"q'ãiiot' 
-"t"'es de certidão ou cópia' que pode ser

ãip".iuir""J", se iossiuer, ãiraues oo canal eletrÔnico de comunicação

paráqrafo único - Não sendo possiver. a disponibilização eretÍônica, o requerente é

cientúcado através do e-Sfôãa ãri.ien"i. de decisão .obt" o seu requerimento' sendo

indicado local e hora p"," oUt"nçãó do inteiro teor' por cêrtidáo ou cÓpia

Art. 34 - Da decrsâo que negou o acesso ? in19rl1ão' total ou parcialmente cabe

recutso no prazo de t0 (oezl-dias a contar da ciência' dirigido ao Diretor ou Chefe do

setor.

Âío-DeneoativaÍealizadapeloDiretorouChefedosetor,caberárecursoao
é"cretano oà róspectiva pasta no prazo de 10 (dez) clras'

§ 2o - Os Secretários terão o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestarem acerca dos

recursos interpostos, "'"noil5nããÀ';;J;;''tá;; 
decisao exarada através do canal'

;ã;-eã;üsivel, indicando local e data para sua obtençáo'

§ 3" - O prazo, para fins deste artigo' começa a contar a partir da ciência do inteiro teor

rta decisáo, atravês do.,r,JÀ. or1, sua o'btenção nos locais indicados nos termos do

caput do art. 17 deste Decreto'

Art.35.NegadooacessoàsinformaçÕespelosSecretários,totalouparcialmente,o
Íequerente pode recorrer;J;;;;áJÉ;"i executivo' que deliberará no prazo de 05

(cinco) dias, se:

| - O acesso à informação não for classificado como sigiloso;

ll - A decisão de negativa de acesso à informação' total ou parcialmente classificada

como sigilosa não indicai;-";t.ú"d; classificâdora ou hierarquicamente supertor a

õ;; ;"H;;", ái,igioo pedido de acesso ou desclassificação;
/-\

/\I /lut
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lll - Os procedimentos e classificação de informaçáo sigilosa estabelecidas neste

Decreto não forem observados,

lV - Estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos neste

Decreto.

Parágrafoúnico.VerificadaaprocedênciadasrazÕesdorecursointerposto,oChefe
do poder Executivo o","rni,ãIj"ãã-ã;sã;;; entidade responsável, que adote as

i."iiã^-"i.. Àãcàssarias pãit ã io'"ti'-"nto da informação requerida'

Seção ll
Das lnformações Pessoais e Sigilosas

Art.36'O acesso à documentaçáo para consulta e oesouisa de interesse particular'

profissional, coletivo ", ;;;;i ;!;'ã''tioo t t99::,.àt cidadãos' ressalvando-se os

documentos/informaçÔes óuià sigiio seja imprescindivel para garantir a segurança da

sociedade e do Município,i[;'loí;âi"riãiãoiriàá." oã vidã privada, da intimidade

da honra e da imagem das Pessoas'

Art. 37 - As inÍormaçÕes pessoais são tratadas com transparência e com respeito à

intimidade, vida privada' "noná 
" 

imagem' bem como as liberdades e garantias

individuais, tendo:

l.Acessorestrito,independentementedenãoserem.classificadascomosigilosas,pelo
prazo máximo oe roo tcemi=a;;;:;;;"t; jartir da sua produção' ficando acessivel

apenas por servidores, pJüs-pJs-so-Ã ;;;" d referem ou pessoal autorizado;

ll - Divulgação ou acesso por terceiros' apenas por previsão legal ou consentimento

e*presso-dá pessoa a que elas se referem'

§lo.AquelesquetiveremacessoàSinformaçÕespessoaisSerãoÍesponsabilizados
por uso indevido.

§ 2o - O consentimento referido no inciso ll do caput não será exigido quando as

úformaçÕes forem necessárias:

| - A prevenção e diagnÓstico médico' quando a pessoa estiver física ou legalmente

incapaz, e para utilizaçã;;;;; " 
exclusivamente para o tratamento médico;

ll-Arealizaçãodeestatisticasepesquisascie.ntific€sdeevidenteinteressepúblicoou
geral, previstos ., r-"i, tãniã*ãããã i'o"ttificaçáo da pessoa a que as informaçÕes

se referirem;

lll - Ao cumprimento de ordem ,iudicial;
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lV - A defesa de direitos humanos;

V - À proteção do interesse público e geral preponderante'

§ 30 - Sem prejuízo de outras classificaçÕes' são considerados sigilosos:

l- As informaçÕes referentes a prontuários médicos' conforme Resolução CFM no

1.63812002. pelo que só podem ser fornecidas aos pacientes' representantes legais ou

por ordem ,iudicial;

ll-NotificaçÕescompulsóriascontendoidentificaçáodepacientescomdoençasinfecto
contagiosas;

lll.Fichacadastralcomdadospessoaisdosservidorespúblicos;

lV - Dados fiscais repassados pelos contribuintes para efeito de cadastramento e

lançamento fiscal;

V - Os envelopes de habilitação e propostas em p,rocessos licitatórios de qualquer

nrtrãr, 
""qrãnto 

a Lei exigiique permaneçam lacrados;

Art. 3g - A crassificação da informação. como sigirosa e o seu grau de sigilo serão

atribuiçÕes da comissão ãã óã"tãà'a lnformaçáo e deveráo ser obedecidas pelos

ãrgããã pútri"". nos documentos por eles produzidos'

Parágrafoúnico.RegulamentodisporásobreaSatribuicÕesdaComissãodeGestão
à lnformaçáo " o. p'á""*JiÀ"ntot 

"onlptementares 
relativos à classificação e

àclassificaçao das informaçoes como sigilosas'

CAPiTULO IV

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 39 - constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público

l- Recusar-se ou retardar o fornecimento da informaçâo requerida nos termos deste

Decretol

ll-Retardardeliberadamenteoseufornecimentooufornecê.laintencionalmentede
iorma inconeta, incompleta ou imprecisa;

lll-Utilizarindevidamente,bemcomosubtrair'destruir'inutilizar'desÍigurar'
ocultaÍ, total ou parcialmenie, informaçào que se encontre sob sua guarda

tenha acesso ou conhecimãnio 
-em 

iazaó do exercício das aÍibuiçÕes

emprego ou função PÚblica; 
n
l// t

alterar ou
ou a que
de cargo,
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lV - Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitaçÕes de acesso à informação;

V - Divulgar ou permitir a divulgação' acessar ou permitir o acesso indevido à

informação sigilosa ou Pessoal;

vl - lmDor siqilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiros' ou para fins

àe ocuitaçaúe ato ilegal cometido por si ou por oulrem;

Vll-ocultardarevisãodeautoridadesuperiorcompetente,informaçãosigilosapara
úen"riür. a si ou a outrem, ou em preiuizo de terceiros'

Vlll - Destruir ou subtrair, por qualquer meio' documentos concernentes a possíveis

violaçÕes de direitos humanos;

lX - Deixar de alimentar ou atualizar o sítio eletrônico oficial do Município de

rtabaianinha com as inÍormaço"Jã-i.i"i"..e gerar, quando esteja obrigado a fazer;

Xl - Retardar ou não cumprir as solicitaçÕes advindas do canal eletrÔnico de

comunicação - SlC,

Xll - Permitir o acesso de terceiros no arquivo de documentos sigilosos'

§ 1o - As inÍraçoes previstas no caput fi93lão s-ulelYs às penas previstas no Estatuto

:": ;ÂiioãÉuLri"ot do Município de ltabaianinha'

§ 20 - o procedimento que apura a responsabilid:.t""3T'&t;::""X3:H§:"1i'"t"'l:

i::a:m "::;nt',1;:: 

jmr,,r§: i :'?'i:ljx?'. f, :

i.1";l;ffi -ll::n:'ffiill'::'[l'Tlfl í'j;t?1;"i'1%T::X"'8]i%lff 
8ildeÍtambém

?[{L:â 
jÍi!:*ilí'1"'H}ff Ji{:il#J: 

j""'':"r'r:r"::T3"?#rtrx"".;

| 'Advertência;

ll 'Multa:

,,}o-,.-,r|,üi],ffi 
,"|i*ü,:**** 

e impedimento de contratar com a

A
U
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lV - Agir com dolo ou máJé na análise das solicitaçÕes de acesso à informaçáo;

V - Divulgar ou permitir a divulgação' acessar ou permitir o acesso indevido à

informaçáo sigilosa ou Pessoal;

Vl - lmpor sigilo à informação para obter. proveito- p€ssoal ou de terceiros' ou para fins

àe ocuitaçaole ato ilegal cometido por si ou por outrem;

Vll.ocultardarevisãodeautoridadesuperiorcompetente'informaçãosigilosapara
ú"n"rrcüt a si ou a outrem, ou em preiuízo de terceiros;

Vlll-Destruirousubtrair,porqualquermeio'documentosconcernentesapossiveis
violaçÕes de direitos humanos;

lX.Deixardealimentarouatualizarosítioe|etrÔnicooficialdoMunicipiode
Itabaianinha com as informaôJãl"i"t"tse geral' quando esteia obrigado a fazer;

Xl - Retardar ou não cumprir as solicitações advindas do canal eletrÔnico de

comunicação - SIC;

xll - Permitir o acesso de terceiros no arquivo de documentos sigilosos'

§ í o - As infraÇÕes previstas no caput ficaráo suieitas às penas previstas no Estatuto

ão. S"*iOor"" Públicos do Município de ltabaianinha'

§ 2" - O procedimento que apura a responsabilidade dos agentes públicos deverá

respeitar o contraditório, .rprã"Ját"t' 
".d leyio9 

processo legal' conforme o Estatuto

dos Servidores Públicos do Municipio de ltabaianlnna'

§ 3o - Pelas condutas descritas no caput' pode o-agente público responder' também'

ioi irpràoio"oe aoministrativã' nos termos da Lei Fedêral no 8'42911992'

Art.40.ApessoafísicaouentidadeprivadaquedetiverinformaçÕesemvirtudede
vínculo de qualquer n.trrãlr'.à* ã poOer puútico e deixar de observar o disposto

neste Decreio esiará suieita às seguintes sançÕes:

| - Advertência;

ll - Multa:

lll - Rescisão do vÍnculo com o poder público;

lV - Suspensão temporária de participar em licitaçáo e impedimento de contratar com a

adminisiraçáo pública pelo prazo de 02 (dois) anos;

U
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V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública'

até que seia promovida a iààdiritaçao perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade.

§ 1o - As sançÕes previstas nos incisos l, lll e lV poderão ser aplicadas iuntamente com

a do inciso ll, assegurado " 
áiràitô J" defesa dó interessado, no respectivo processo'

no prazo de 10 (dez) dias.

§2o.AreabilitaçáoreferidanoincisoVseráautorizadaSomentequandoointeressado
efetivar o ressarcimento ãà1ôã "" "t'tiããd" .dos 

preiuízos resultantes e após

ã"."",0" " Jáo da sançáo apliõada com base no inciso lV'

§ 3o - A aplicação da.sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da

autoridade máxima oo orgaãl-, ã.jiâãJ" púbtica, facultada a defesa do interessado no

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

Art. 41 - Os Órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos

causados em decorrênci" jà-ã"rsáçao náo auiorizada .ou utilizaçái-i.il"^t]l' d"

informaçóes sigilosas ou informãçoes pessoais' cabendo a apuração de

responsabilidade funcionaiios'.à.".ê O"fo'ou culpa, assegurado o respectivo direito

de regresso.

Parágrafo único'O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade

orivada que, em virtude ãã-uinturo de quãlquer natureza com Órgãos ou entidades

ienha acesso à informaçaã sióiü-.;;G;ãái e a suumeta a tratamento indevido.

CAPíTULO V

DISPOSIÇÔES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Aft.42-osórgãoseentidadespúblicasexigirãodosservidoresefuncionáriosque
diretaouindiretamentetenhamconhecimentoouacessoainformaçÕessigilosastermo
àã Compromisso de manutenção de sigilo'

Parágrafo único - O termo de compromisso deve comprometer os servidores e

iÃ.iãnátiot à manutenção do sigilo após o desligamento do cargo'

Art.43-osorgâoseentidadespúblicaspromoverãootreinamento,acapacitaçáo'a
recictagem e o aperreiçoa"niJriü iãplssà"t que desempenhe atividades inerentes a

rãfráài"ro" de documentos' informaçóes e dados sigilosos'

conhecimento de documento sigiloso nos

àsponsável peta preseryaÇão do sigilo

tlU
Art. 44 - Toda e qualquer pessoa que tiver

iermos deste Decreto, fica automaticamente
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Art. 45 - Fica aprovada a Politica de Privacidade das informaçÕes coletadas e

iàr"""úr. p"io ,"à do sítio ãtetrônico oficiat do Município de ltabaianinha.

Art.46.EsteDecretoentraemvigornadatadasuapublicação.Revogam-seas
disposiçÕes contrárias.

GABINETEDOPREFEITODOMUNICíPIODEITABAIANINHA'ESTADODE
SERGIPE, EM'IO DE OUTUBRO DE2022

DANILO ALVES D
Prefeito M

Ca


