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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO NO. 160
DE 21 DE JUNHO OE2017

Regulamenta o direito ao acesso a

informagio, o Sistema de lnformagio ao

Cidadio-SlC e o sitio oficial do Municipio
de ll.ab:rianinha' nos termos da Lei n o

12 52712011 , e d6 outras providencias'

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANINHA, ESTADO DE SERGIPE, NO USO dE

suas atribuig6es legais conferidas pela Lei Org6nica Municipal,

ooNSIDERANDO a entrada em vigor da Lei n.o 12.52712011, que regulamentou o

acesso ds informag6es previstas nolnciso XXXlll do art. 5o, no inciso ll do $ 30 do art.

37 e no $ 20 do art. 2't6, ambos da Constituig6o Federal;

coNSIDERANDO o quanto dispcsto no art. 45 da Lei n.o 12.5271?-011 que imp6e aos

entes federados a definigio 6is regras especificas com base nas normas gerais

estabelecidas naquela Lei;

CoNSIDERANDO, ainda, a necessidade de designar os respons5veis no dmbito de

cada 6196o da Administragio Ptblica, no que tange ao cumprimento das normas de

acesso I informagao e a propagaQao de uma politica transparente;

CoNSIDERANDO o Decreto Municipal no 3015 de 18 de margo de 2013, que disp6e

sobre procedimentos para acesso as informagoes pelas pessoas do Municipio de

Itabaianinha previsto na Lei Federal no.12.527, de 1t de novembro de2011,

DECRETA:

CAPITULO I

DlsPoslG6Es PREt-lMli'IARES

Art. 1o - Ficam instituidos os procedimentos a serern observados por todos os 6rgaos

integrantes da Administragao PUblica do Municipio de ltabaianinha, com o fim de

gaiintir o acesso d informag6o, inclusive atrav6s do seu sitio eletr6nico oficial, nos

termos da Lei n.o 12.52712011 .

Art. 20 - O teor deste decreto no que cout'er, is entilaCes privadas, sem fins lucrativos'

que recebam para realizagelo de a96es de interesse p0blico, recursos ptiblicos
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diretamente do orgamento ou subveng6es sociais, contrato de gest6o, termo de

farceria, conv6nios, acordos, ajustes, ou outros instrumentos cong6neres' que por sua

,", t"r'" obrigaq6o de informai sobre a aplicagSo dos recursos recebidos'

Par5grafo 0nico - As obrigag6es constantes no caotrt deste artigo limitam-se as

p"r""i"" dos recursos pOUiicos re:ehidos e ii ;ua destinagdo' sem preiuizo das

prestag6es de contas a que estejam submetidos.

Art. 3o - os procedimentos previstcs nesta nornna objetivam assegurar o direito

fundamental do acesso d informaq6o, pautados nos principios basilares da

AdministragSo P0blica e nas seguintes diretrizes:

| - observAncia da publicidade, tendo o sigilo como exceQao;

tt - divutgagao de informag6es gerais Je interesse publico, independentemente de

requerimentos;
lll - utilizagio da tecnologia da informaqSo,

modernizagio e transParCncia;
lV - fomento ao desenvolvimento da cultura e

AdministragSo do MuniciPio;

Par6grafo fnico - os servidores plblicos serao permanentemente capacitados para

atuar-em na implementagao e correto funcionamento desta politica de acesso i
informagao.

Art.40 - E dever do Municipio de ltabaianinha garantir o acesso d informagSo nas

"L0". 
Oo" 6rgios ou entidadLs ptlblicas e atrav6i do seu sitio oficial da rede mundial

Oe computaO6res (internet) atraves de procedimentos 5geis, transparentes, pr6ticos e

c6leres, com linguagem de f6cil compreensSo.

CAPITULO II

DlsPoslQ6Es GERAIS
Se95o I

Do Sitio Oficial da Rede Mtrndial de Computadores

Art.50 - Fica instituido que o sitio oficial do Municipio de ltabaianinh_a, no domlnio

www.itabaianinha.se.gov.br da rede mundial de computadores, ser6 alimentado com

informag6es de interesie pgblico e qu€ poJerao ser consultadas por qualquer cidad6o

24 (vinte e quatro) horas Por dia.

Art. 6o - O sitio eletronico conter6 os seguintes instr'.lmentos aptos a garantir o acesso

a informageo:

cemo ferramenta de eficientizagdo'

da transpar6ncia no ambito da
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| - ferramenta de busca e busca avangada atraves do conte[do, localizada na pdgina
principal do sitio, permitindo um acesso r5pido e objetivo;
ll - linguagem de fdcil compreensSo;
lll - mapa do site, contendo todos os links disponiveis, como forma de facilitar o acesso
pelo usu6rio;
lV - links de noticias e eventos de interesse dc Municipio;
V - ferramenta de opqdo pelo tipo de navegagSo, em referencia ao perfil, visando a
eficientizar o a@sso ds informag6es e servigos de interesse de cada usu6rio;
Vl - ferramenta de acessibilidade, com base nos padr6es estabelecidos pelo governo

eletr6nico, compativeis com leitores de tela, garantindo o acesso As informag6es por
pessoas portadoras de deficiEncia, nos termos do art. 17 da Lei n.o 10.098/2000 e do
Decreto Legislativo n.o 186/2008;
Vll - link de contato direto para viabilizar a comunicag6o com o suporte do sitio;
Vlll - canal eletr6nico de comunicagSo entre a comunidade, denominado SIC - Servigo
de lnformagio ao Cidadao, dando celeridade e praticidade no acesso is informagOes;
lX - link transpar6ncia, com as informag6es relativas as licitagOes, contratos e aditivos,
pakim6nio p0blico, Di6rio Oficial, Contas Piblicas, receitas e despesas;
X - link de servigos;
Xl - seguranga, autenticidade, sigilo, proteg6o e integridade das informag6es
trafegadas, atrav6s de sistema dotado de valiCaqso conforme regras estabelecidas
pela ICP-Brasil, e armazenamento em servidor pr6prio, com backups di6rios e
manutengeo 24 (vinte e quatro) horas por dia.

TransparGncia ativa

Art. 70 - O sitio eletr6nico oficial possibilitar6 o acesso As informag6es gerais de
interesse priblico, referentes a cada 6195o da AdministragSo P0blica Direta e lndireta,
bem como das entidades p0blicas, independentemente de requerimento. dentre as
quais:

| - informagio sobre suas comaetdncias, es,trutura organizacio nrl, end"r"gos,/'''.
telefones de contato, hor6rios de atendimento; ' ! ;
ll - os registros de repasse ou transfer6ncias de recursos pelos quais o referido 6rOao I /
foi beneficiado', I
lll - registros das despesas de cada 6rgao ou entidade publica; /
lV - informag6es relativas aos procedimentos licitat6rios instaurados por cada 6195o lod

entidade prlblica, sendo obrigat6ria a disponibilizagSo dos respectivos editais,
resultados e minutas dos contratos celebrados;
V - dados gerais para acompanharnento dos programas, projetos, obras, a96es em
desenvolvimento por cada 6rgao ou entidade;
Vl - ferramenta com as respostas referentes as perguntas mais frequentes dos
cidadSos;
Vll - dados municipais gerais.

/{+
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vlll - remuneragao e subsidio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduagao,

fungao e 
"mpr"go 

publico, incluindo auxilios, aiudas de custo e quaisquer outras

u"nirg"n. pecun'i6rias, bem como proventos de aposentadoria e pens6es daqueles

que estiverem na ativa, de maneira individualizada.

Art. 8 - Os dirigentes m6ximos de cada irrgio ca AdrninistragSo Direla e .lndireta, e de

cada entidade p0blica deverdo designar/nomear, ap6s 5 (cinco) dias da.publicag6o

deste Decreto, o servidor responsavel pela alimenta,:5o e atualizagao do sitio, no que

con@rnem as informag6es constantes nos incisos do artigo anterior, referentes ao

6196o ou entidade no qual esteja diretamente subordinado, com excegao do inciso Vll.

$1o - Na hip6tese de n5o ser possivel a nomeagao para cada 6r9io, fica autorizado a

nomeagao de nlmero menor.

s2o - A ausencia ou retardamento de cumprimento das obrigaq6es previstas no caput

ieste artigo implicar6 em conduta ilicita, nos termos dos art. 21 deste Decreto.

Art. 90 - O Secretdrio Municipal de Administragio e Planejamento designar6, no

mesmo prazo do artigo anterior, serviclor respcnsfrvel para alimentar e atualizar as

informag6es relativas ao inciso Vll do artigo 7o.

Parigrafo 0nico - A aus6ncia ou retardamento de cumprimento das obrigag6es

previJtas no caput deste artigo implicard em conduta ilicita, nos termos dos arl 35 ,'
deste Decreto. /

Segio ll i i;
SIC - Servigo de lnformagSo ao Cidadio / I

Transpar6ncia Passiva ./ /
UV

Art. lo - o servigo de lnformagio ao cidadao ser6 exercido pelos 6rg5os e pelas

entidades da AdministragSo P0blica, na forma presencial ou eletr6nica'

Art. 11 - O atendimento presencial ser6 realizado na sede da Prefeitura situada na
praga Floriano Peixoto, i7, 1o andar Centro, no hor6rio das 09 is 14 horas, com

condig6es apropriadas Para:

a) atender e orientar o priblico quanto ao acesso As informagOes;

bj informar sobre a tramitag6o de documentos nas suas respectivas unidades;

cj protocolizar documentos e requerimentos de ac€sso a informag6es;

aj 'reatizar audi6ncias p6blicas ou consultas p6blicas, incentivo d participagSo popular

ou a outras formas de divulgagSo.

/h/
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S1o - O atendimento presencial n6o dispensa o servidor de langar pedido de

impugnag6o no sistema do e-SlC, visando facilitar a emiss6o do relat6rio.

$2o - sem prejuizo das atribuigoes conferidas, o Municipio de ltabaianinha dever6

capacitar os seus agentes para que exerqam as atividades previstas neste artigo.

Att. 12 - O acesso A informagSo na forma eletronica se dar6 atrav6s de um canal
gratuito de comunicagdo com a comunidade, denominado e-Slc, cujo link estara

disponivel no sitio eletr6nico do Municipio, permitindo o envio de requerimentos de

acesso d informag6o, direcionada aos 6rg6os e entidades competentes pelo

fornecimento da informagSo.

Slo - O e-SlC pode ser utilizado por qualquer usu6rio, atrav6s de cadastramento pr6vio

dos seguintes dados pessoais: nome completo, CPF telefone, email e enderego.

S2o - O e-SlC permite que os usu6rios enviem documentos digitalizados no formato
PDF, ODT, PNG e JPG para estimular a celeridade nas solicitag6es de acesso d

informagao.

S3o - O e-SlC gera n[mero de protocolo e registra cada requerimento enviado' no

intuito de possibilitar o acompanhamento das solicitagdes atrav6s do sitio oficial pelos
requerentes.

S4o - O uso indevido da ferramenta p(tblica oficial
penalidades previstas no C6digo Penal.

poder6 ensejar aplicagSo

Art. 13 - 56 poder6o ser processadas atrar,6s do SlC. manifestagdes que
assuntos pertinentes ds atividades e atribuig6es da ,Administragio P0blica do
de ltabaianinha.

Par5grafo [nico - Visando a conferir maior celeridacle e efetividade ao atendimento, os

usu6rios dever6o elaborar suas manifestagfles com descrigdo objetiva, clara e precisa.

Art. 14 - Nos casos de requerimento atrav6s do E-SIC, o 6195o ou entidade que tiver a
solicitag6o direcionada, deverA fornecer a informagSo requerida de forma imediata, na

hip6tese de n5o ser possivel o acesso imediato, deverd no prazo de 20 (vinte) dias,

atraves do canal:

I - fornecer a informagio requerida:
ll - indicar as razoes de fato ou de direito que impedem, total ou parcialmente, o

fornecimento da informa96o pretendida;
lll - comunicar que nao possui a informagSo inCicando, se for de seu conhecimento. o
6rgao ou entidade que a det6m, ou se possivel, remeter a solicitaqao ao 6195o e

entidade competente, comunicando o fato ao requerente.
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$ 10 - N6o sendo possivel o fornecimento da informagao atraves. do e_-slc, deve ser

indicada a data, o local e o modo para o requerente obter a solicitagao, certid6o ou

efetuar a reprodugSo.

s 2o - o prazo previsto no caput poce ser ororrogadc por mais 10 (dez) dias, mediante

justificativa expressa, com ciEncia do requerente.

$ 30 - Se a informagao requerida estitre.. disponivel ao p(rblico' em qualquer meio de

fa""ao, o requerente ser6 informado, atrav6s do e-SlC, sobre o lugar e as formas de

consulta, obtengao e/ou reprodugio da informagSo, procedimento que desonera o

6rgao ou entidade do seu fornecimento direto, salvo se o requerente nlo dispuser de

mEios pr6prios para realizar os procedimentos' ocasieo em que o 6rgdo ou entidade

receptora devera diligenciar o foinecimento da informagSo, mediante apresentagSo de

declara96o de pobreza.

$ 40 - caso a informagSo seja classificada como total ou parcialmente sigilosa, o

iequerente dever6 ser informado sobre a possibilidade de interposiqSo de recurso,

prazos, condig6es e indicagio da arrtoridade competente para sua apreciagao

$ 5o - Havendo interposigao de recurso pelo usu6rio, o e-slc automaticamente

remeter6 a pega para a autoridade competente para julgamento.

Art. 15 - O e-SlC possibilita o reencaminhamento co requerimento de acesso d
informagao, caso o usu6rio tenha direcionado a 6rgio ou entidade neo competent
para o iornecimento da informag6o, reiniciando a contagem do prazo de resposta

cientificando o usu5rio acerca da remessa do seu pedido.

Parigrafo 0nico - Quando nio for possivel o reencaminhamento, o servidor que

receblu a solicitagio comunicard ao usu6rio que nlo possui a informagSo, indicando'

se possivel, o 6195o e entidade que det6m a informag6o requerida, ou ainda, remeter o

requerimenio a e-sse 6rgio ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu

pedido de informagSo.

Art. 16 - A utilizagao e fornecimento da informagdo atrav6s do e-SlC sao gratuitos,

salvo nos casos dL necessaria reprodug6o de documentos, situaqao que poder6 ser

requisitado previo pagamento, limitado ao valor necessario ao ressarcimento do custo'

Par6grafo rinico - Estar6 isento dc pagamento aquele requerente cuia sitraqao

econ[mica nao permita dispor do valor sem prejuizo do sustento pr6prlo ou da familia,

declarada nos termos da Lei n.o 7.11511983.

Art. 17 - Quando d informagdc requerida estiver contida em documento cuja

manipulagSo prejudique a sua integridade. impossibilitando o envio atrav6s do e-slc'

,/L
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dever6 ser indicado local, data e hor6rio, para fornecimento da c6pia com certificagdo

de confere com a original.

Par6grafo onico - Quando houver impossibilidade de obtengSo de c6pias, o

requJrente pode, as suas expensas e sob supervisSo de servidor p[blico vinculado ao

6rjao ou entid"ae vinculados ao doctlrne'lto 'eproduzir a informaqao por outro meio

que nao coloque em risco a conservagao.

Segio lll
Da Estrutura Interna do Canal Eletr6nico de Comunicaqio - eSlC

Art. 18 - Todas as manifestag6es registradas atravfs do e-SlC serao direcionadas ao

6rgao ou entidade competente pelo fornecimento da informagao.

$ 10 - Ser6 designado um servidor pubiico efetivo para atuar como e-slc-Gestor, cujas

itribuigO". sio iadastrar todos os 6rgaos e entidades do Municipio no e-SlC, para fins

de direcionamento do requerimento, e 'nonitorar o cumprimento das dilig€ncias, no

menor prazo possivel.

s 2. - o e-slc-Gestor sera designado por ato do chefe do Poder Executivo, ap6s 5
(cinco) dias da publicagdo destebecreto, podendo a Administra9eo P0blica Municipal

atribuii gratificagSo a fungSo, em ruzeo do acumulo de atividades, se previsto em Lei. 
/'

$ 30 - ser6 nomeado, no mesmo prazo rlo paragrafo anterior. o e-Slc Gestor ,/
Substituto, que assumira todas as atribuig6es do e-Sld-Gestor quando este necessitar,'n I
se ausentar das suas atividades. ,l'. /

s 4o - o dirigente maximo de cada 6rg5c da AdministraQao Direta e lndireta, . a" ""a?f
6ntidade p[btica, dever6 designar/nornear, ap6s 5 (cinco) dias da publicagdo deste

Decreto, um servidor responi6vel pelo fornecimento das informag6es requeridas

atrav6s do e-SlC dquele 6196o.

$ 50 - Na hip6tese de n6o ser possivel a nomeaqeo para cada 6193o,. nos termos do

iar6grafo anterior, fica autorizado a nomeagao de nfimero menor ou de um s6 6195o

para atender as todas as solicitag6es de informaqSo.

s 6o - A demora ou auscncia de fornecimento da informagao requerida 
- 
ensejara

iplicagSo das penalidades previstas no Estatuto dos Servidores Prlblicos do Municipio

de ltabaianinha.

Art. 19 - O e-SlC gerenciar6 automaticamente os prszos de respostas das solicitag6es

de acesso d infirmaqdo e dos recursos interpostos pelos usuarios que nao

concordarem com a decisSo.
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Art.20 - O e-SlC gera relat6rios estatisticos, contendo a quantidade de pedidos de

informagio recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informag6es gen6ricas sobre

os solicitantes.

Segio lV
Canal de Comunicagiio e lnteraqao com a Comrrnidade - Ouvidoria Transpar6ncia

passiva

Afi.21 - O sitio oficial do Municipio cer-ter5 um canal ce comunicagdo e interagao com

a comunidade, permitindo o registro de sugest6es, reclamagoes, denrincias, elogios,
drividas e pedido de informag6es relativas ds atribuig6es do Municipio.

$ 1o - Qualquer usu6rio pode fazer uso da Ortvidoria de forma ilimitada, sendo
facultativo a inclusSo dos dados pessoais (nome completo, CPF, telefone, email e
enderego), para fins estatisticos.

$ 2'- Os usu6rios podem enviar para a Ouvidoria documentos digitalizados em
formatos PDF e ODT.

$ 30 - Para cada registro na Ouvidoria ser5 gerado ntimero de protocolo para
possibilitar o acompanhamento atrav6s do sitio oficial.

S 4o - O uso indevido da ferramenta p0blica oficial poder6 ensejar aplicag6o das
penalidades previstas no C6digo Penal

Aft. 22 - A Ouvidoria somente poder6 utilizar a ferramenta para finalidade p0blica e
sobre temas que tratem de assuntos pertinentes As atividades da Administraqao
Prlblica do Municipio de ltabaianinha

Art. 23 - A Ouvidoria deve redarecionar as mensagens, caso a mesma seja remetid6l
para 6196o ou entidade nao responsaivel pelo conteodo. I I

'l
SeQso V 

'/Da Estrutura lnterna do Canal de Gomunicagio e lnteragio com a Comunidade -
Ouvidoria

Ait. 24 - Todas as mensagens veicuhdas atrav6s ,Ja Ouvidoria serSo recepcionadas
por um Ouvidor-Geral, servidor efeiivo da AdministragSo Ptlblica, vinculado a

Secretaria Municipal de AdminishagSo e Planejamento, respons6vel pelo envio da
mensagem ao servidor designado por cada Srgao ou entidade para gerir a Ouvidoria no
que lhe compete.

A
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s 1o - o ouvidor-Geral ser6 designadc por ato do chefe do Poder Executivo, ap6s 5

[cinco) dias da publicag6o deste 
-Decreto, podendo a Administragio Ptlblica Municipal

atribuii gratificaqio a fungao, em razeo do acumulo de atividades, caso previsto em Lei

$ 20 - Ser6 nomeado, no mesmo prazo do par6grafo anterior, um ouvidor-substituto,

iue assumir6 todas as atribuig6es do Ouvidor-Geral quando este necessitar se

ausentar das suas atividades.

S 3o - O Ouvidor-Geral deverd encaminhar as mensagens no mesmo dia da sua leitura'

$ 40 - Ap6s 5 (cinco) dias da publica€o deste Decreto, cada 6rgao e entidade da

Idministiagao i,iUtica deverA designar unr servidor r€sponsavel pelo fornecimento das

informag6es requeridas atrav6s da Ouvidoria

$ 50 - Na hip6tese de nio ser possivel a nomeageo para cada 6196o, nos termos do

pardgrafo anterior, fica autorizado a norneaqao de n(tmero menor.

$ 50 - Ap6s o direcionamento das manifestag6es para os respons6veis de cada pasta, o

Ouvidor-Geral fica respons6vel a monitorar o cumprimento das diligQncias, no menor

prazo possivel.

Art. 25 - A Ouvidoria deve gerar relat6rios de atendimentos por periodo.

Art. 26 - O hist6rico dos documentos veiculados atraves da Ouvidoria devem ser

arquivados e mantidos disponlveis aos cidad6os solicitantes.

Art.27 - O sistema deve gerar n0mero de protocolo interno para cada intera9ao entre

os 6rg6os e entidades da AdministragSo P0blica, para fins de organizagdo'

Art. 28 - No intuito de conceder celeridade e efici€ncia as atividades administrativas, o

sistema da Ouvidoria envia mensagens autom6ticas para oS emails dos servidores

designados para ger6ncia do Canal por 6rgao e entiCade.

CAP|TULO lII
DA REGULAMENTAqAO DOS PROCEDIMENTOS

Segio I

Dos Recursos

Art. 29 - E direito do requerente obter a decis6o que negou, total ou parcialmente, o

acesso a informagao requerida, atraves de certidSo ou c6pia, que pode ser

disponibilizada, se possivel, atrav6s do canal eletronico de comunicagao'

n4/
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Parigrafo 0nico - Nao sendo possivel a disponibilizaqdo eletr6nica, o. requerente 6

cientificado atrav6s do e-SlC da existEncia de decisSo sobre o seu requerimento, sendo

indicado local e hora para obtenqao do inteiro teor, pcr certidSo ou c6pia.

Art. 30 - Da decisSo que negou o acesso d informag6o. total ou parcialmente, cabe

recurso no prazo de 10 (dez) dias a contar da ci6nr,ia, dirigido ao Diretor ou Chefe do

setor.

$ 10 - Da negativa realizada pelo Diretor ou Chefe do setor, caber5 recurso ao

Secret6rio da respectiva pasta no prazo Ce 10 (dez) dias

$ 20 - os secretarios terao o prazo de 5 (cinco) dias Dara se manifestar acerca dos

recursos interpostos, cientificando os recorrentes da CecisSo exarada atrav6s do canal,
nio sendo possivel, indicando local e data para sua obtengao.

s 3. - o prazo, para fins desse artigo, comega a contar a partir da ci6ncia do inteiro teor
da decis6o, atrav6s do sistema ou da sua obtengao nos locais indicados nos termos do
caput do art. 17 deste Decreto.

Art.31 - Negado o acesso ds informag6es pelos SeoetSrios, total ou parcialmente, o
requerente pode recorrer ao Chefe do Poder Execuiivo, que deliberar6 no prazo de 5
(cinco) dias, se:

l- o acesso A informagSo n6o for classificado como sigiloso;
ll - a decisdo de negativa de acesso d intbrmagio, total ou parcialmente classificado
como sigilosa n6o indicar a autoridade classificadora ou hierarquicamente superior a
quem possa ser dirigido pedido de acesso oLt descla;sificaqio;
lll - os procedimentos e classificagiio de informe96o sigilosa estabelecidas neste
Decreto n6o forem observados;
lV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos neste
Decreto.

Parigrafo rinico - Verificada a procedEncia das raz6es do recurso interposto, o Chefe
do Poder Executivo determinar5 ao orgao ou entrdade respons6vel, que adote as
providEncias necess6rias para o frtrneci,'ne rtcl da info'mag5o reqtterida.

Segio ll
Das lnformag6es Pessoais e Sigilosas

Art. 32 - O acesso d documentag|o para consulta e oesquisa de interesse particular,
profissional, coletivo ou geral 6 gararrtido a todo'. os crdaddos, ressalvando-se os
documentos/informag6es cujo sigilo seja imprescindlvel para garantir a seguranga da
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sociedade e do Municipio, bem como a inviolabilidade da vida privada, da intimidade,

da honra e da imagem das pessoas.

Art. 33 - As informag6es pessoais sao tratadas com transpar€ncia e com respeito i
intimidade, vida privada, honra e imagem, bem como as liberdades e garantias

individuais, tendo:

| - acesso restrito, independentemente rie nao sererr classificadas como sigilosas, pelo

prazo m6ximo de 100 (iem) anos, contados a partir da sua produgao, ficando acessivel

apenas por servidores, pelas pessoas a que se referem ou pessoal autorizado;
ll - divulgagSo ou acesso por terceiros, apenas por previsdo legal ou consentimento

expresso da pessoa a que elas se referem.

$ 10 - Aqueles que tiverem acesso aS informag6es pessoais serao responsabilizados
por uso indevido.

S 2o - O consentimento referido no inciso ll do caput ndo ser6 exigido quando as

informag6es forem necess6rias:

| - d prevengSo e diagn6stico m6dico, quando a pessoa estiver fisica ou legalmente
incapaz, e para utilizagdo 0nica e exclusivamente pa a o tratamento m6dico;
ll - d realizagSo de estatisticas e pesquisas cientificas de evidente interesse p0blico ou

geral, previstos em Lei, sendo vedada a identificaqao da pessoa a que as informag6es
se referirem;
lll - ao cumprimento de ordem judicial;
lV - d defesa de direitos humanos; ou i
V-Aproteg5odointeressep[blicoegeralprepondelante'

$3o - Sem prejuizo de outras classificag6es, sao conr;tderados sigilosos: ., I
I - as informag6es referentes a prontufrios m6dicos devem ser classificadosr'ctimo
sigilosos, conforme ResolugSo CFM n.o 1.638t2002, pelo que s6 podem ser fornecidas
aos pacientes, representantes legais ou por ordem judicial;

ll - notificag6es compuls6rias contendo identificagSo de pacientes com doengas infecto

contagiosas;
lll - ficha cadastral com dados pessoais dos servidores p0blicos;
!V - dados fiscais repassados pelos contribuintes para efeito de cadastramento e

langamento fiscal;
V - os envelopes de habilitag5o e propostas em processos licitat6rios de qualquer

natureza, enquanto a Lei exigir que permaneqam lacrados;
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Art. 34 - A classificagSo da informaqeo como sigiicsa e o seu grau de sigilo ser6o

atribuig6es da Comisiao de Gest6o ii lnformagflc e deverflo ser obedecidas pelos

6rg6os p0blicos nos documentos por eles produzidos.

ParSgrafo fnico - Regulamento dispor6 sobre as atribuigfies da ComissSo de Gest6o

d lniormagao e os procedimentos complerentares relativos a classificagdo e

reclassificag6o das informag6es como sigilosas.

CAPITULO IV
RESPONSABILIDADES

Art. 35 - Constituem condutas ilicitas que ensejam r€ sponsabilidade do agente piblico:

| - recusar-se ou retardar o fornecimento da informagao requerida nos termos deste

Decreto;
ll - retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecC-la intencionalmente de

forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
lll - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou

ocultar, total ou parcialmente, informag6o que se encontre sob sua guarda ou a que

tenha acesso ou conhecimento em razeo do exercicio das atribuig6es de cargo'
emprego ou funeao p0blica;
lV - agir com dolo ou me-f6 na anelise das solicitag6r:s de acesso d informagSo; a
V - divulgar ou permitir a divulgageo ou acessar ou permitir acesso indevido a' I

informagio sigilosa ou informagSo pessoal; ' I I
Vl - impor sigilo a informagao para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins,dfl /
ocultag6o de ato ilegal cometido por si ou por outrem, u i, /
Vll - ocultar da revisflo de autoridade superior corrrpetente informaqdo sigilosa pard'
beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuizo de terceiros; e
Vlll - destruir ou Subtrair, por qualquer meio, docr mentos concernentes a possiveis

violag6es de direitos humanos;
lX - aus€ncia de alimentagao ou atualizageo do sitio eletr6nico oficial do Municipio de

Itabaianinha com aS informag6es de interesse geral, quando esteja obrigado a fazet:
Xl - retardar ou nao cumprir as solicitagoes rrdvindas do canal eletr6nico de

comunicagio SIC;
Xll - permita o acesso de terceiros no arquivo de documentos sigilosos'

$ 1o - As infrag6es previstas no caput ficarSo sujeitas as seguintes penas previstas no

Estatuto dos Servidores P(blicos do Municipio de ltabaianinha.

s 2o - o procedimento que apura a responsabilidade dos agentes p[blicos. dever6

iespeitar o contradit6rio, ampla defesa e o devido Jrocesso legal, conforme Estatuto
dos Servidores P0blicos do Municipio de ltabaianinha.
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$ 30 - Pelas condutas descritas no caput, pode o agente ptblico responder, tamb6m,
por improbidade administrativa, os termos da Lei n.o 8.429192, C6digo Penal, DL
201t67.

Art. 36 - A pessoa fisica ou entidade privada que detiver informag6es em virtude de
vinculo de qualquer natureza com o poder pribl;co e deixar de observar o disposto
neste Decreto estar6 sujeita ds seguintes sanq6es:

| - advertencia;
ll - multa;
lll - rescisio do vinculo com o poder p[blico;
lV - suspensdo tempor6ria de participar em licitagio e impedimento de contratar com a
administragao piblica pelo prazo de 2 (dois) anos; e
V - declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo p0blica,
at6 que seja promovida a reabilitagdo perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade.

$ 10 - As sang6es previstas nos incisos l, lll e lV poderao ser aplicadas juntamente com
a do inciso ll, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias.

S 20 - A reabilitagSo referida no inciso V ser6 autoriz:rda somente quando o interessado
efetivar o ressarcimento ao 6rgao ou entidade dos prejuizos resultantes e ap6s
decorrido o prazo da sangSo aplicada com base no inciso lV.

S 3o - A aplicagao da sang6o prevista no inciso V 6 de compet6ncia exclusiva da
autoridade mdxima do 6196o ou entidade priblica, facultacia a defesa do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

Art. 37 - Os 6rg5os e entidades priblicas resp,:ndem diretamente pelos danos
causados em decorrencia da divulgagao nao autorizada ou utilizagao indevida de
informag6es sigilosas ou informag6es pessoais, cabendo a apuragao de
responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito
de regresso.

Par6grafo rinico - O disposto neste artigo aplica-se i pessoa fisica ou entidade
privada que, em virtude de vinculo de qualquer natureza com 6rgios ou entidades,^,
tenha acesso d informagdo sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. ltL

cAPirulov.^.---.-- MDtspostg6Es FtNAts E TRp.NS|T6R|AS n^t),/y / ,/t/
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Art. 38 - Os 6rgios e entidades p0blicas exigirdo dos servidores e funcionArios que
direta ou indiretamente tenham conhecimento ou acesso a informag6es sigilosas termo
de compromisso de manutengio de sigilo.

Parigrafo rinico - O termo de compromisso deve comprometer os servidores e
funciondrios a manutengao do sigilo apdrs o desligamento do cargo.

Art. 39 - Os 6rg6os e entidades pfblicas promoverSo o treinamento, a capacitagao, a
reciclagem e o aperfeigoamento de pessoal que desempenhe atividades inerentes a
salvaguarda de documentos, informagSes e dados sigilosos.

Art.40 - Toda e qualquer pessoa que tiver conhecimento de documento sigiloso, nos
termos deste Decreto, fica automaticamente respons6vel pela preservageo do sigilo.

Art. 41 - Fica aprovada a Politica de Privacidade das informag6es coletadas e
fornecidas pelo uso do sitio eletr6nico oficial do Municipio de ltabaianinha.

Att 42 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicagdo. Revogam-se as
disposig6es contr6rias.

Gabinete do Prefeito do Municipio de ltabaianinha/SE, Estado de Sergipe, em 21

dejunho de2017.

DANILO A.LVES ALHO

ur-t''or *d{48:^ ay*6o
Secret6rio Municipal de Administra(5o e Planejamento


