
LEI N° 2.069 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022

JOSE CARLOS CEZARE, Prefeito Municipal de Sao Joao das Duas Pontes, 
Comarca de Estrela D’Oeste, Estado de Sao Paulo, no uso de suas atribuipdes 
que lhe sao conferidas por lei, faz saber que a Camara Municipal de Sao Joao 
das Duas Pontes aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei;

Art. 2° Aplicam-se as disposigdes desta Lei, no que couber, as entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebam, para realizagao de agdes de interesse 
publico, recursos publicos diretamente do orgamento ou mediante subvengdes 
sociais, contrato de gestao, termo de parceria, convenios, acordo, ajustes ou 
outros instrumentos congeneres.

Art. 3° Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso a informagao e devem ser executados em conformidade 
com os principios basicos da administragao publica e com as seguintes 
diretrizes;
I - observancia da publicidade como preceito geral e do sigilo como excegao;
II - divulgagao de informagdes de interesse publico, independentemente de 
solicitagdes;

Art. 1° Esta Lei dispde sobre os procedimentos a serem observados pelo 
Municipio de Sao Joao das Duas Pontes, com o firn de garantir o acesso a 
informagdes previsto no inciso XXXIII do Artigo 5°, no inciso II do §3° do Artigo 
37 e no §2° do Artigo 216 da Constituigao Federal.

Paragrafo unico. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os drgaos publicos integrantes da administragao direta do Poder Executive; e
II - as autarquias, as fundagdes publicas, as empresas publicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo 
Municipio de Sao Joao das Duas Pontes.

Paragrafo unico. A publicidade a que estao submetidas as entidades citadas no 
caput refere-se a parcela dos recursos publicos recebidos e a sua destinagao, 
sem prejuizo das prestagdes de contas a que estejam legalmente obrigadas.

CAPITULO I 
DISPOSIQOES GERAIS
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III - utiliza^ao de meios de comunica^ao viabilizados pela tecnologia da 
informapao;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparencia na administrapao 
publica;
V - desenvolvimento do controle social da administrapao publica.

CAPITULO II 
DO ACESSO A INFORMAQOES E DA SUA DIVULGAQAO

ENDEREPO: RUA IRMAOS BRANDINI, 503 - CENTRO - SAO JOAO DAS DUAS PONTES-SP - TEL: (17) 3481.1277 
CEP: 15640-000 - SITE: www.saojoaoddpontes.sp.gov.br

Prefeitura Municipal 
SAO JOAO DAS DUAS PONTES

CNPJ: 45.116.712/0001-09

Art. 4° Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - informapao: dados, processados ou nao, que podem ser utilizados para 
produpao e transmissao de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte 
ou formato;
II - documento: unidade de registro de informapbes, qualquer que seja o suporte 
ou formato;
III - informapao sigilosa: aquela submetida temporariamente a restripao de 
acesso publico em razao de sua imprescindibilidade para a seguranpa da 
sociedade e do Municipio;
IV - informapao pessoal: aquela relacionada a pessoa natural identificada ou 
identificavel;
V - tratamento da informapao: conjunto de apbes referentes a produpao, 
receppao, classificapao, utilizapao, acesso, reprodupao, transporte, transmissao, 
distribuipao, arquivamento, armazenamento, eliminapao, avaliapao, destinapao 
ou controle da informapao;
VI - disponibilidade: qualidade da informapao que pode ser conhecida e utilizada 
por individuos, equipamentos ou sistemas autorizados;
VII - autenticidade: qualidade da informapao que tenha sido produzida, expedida, 
recebida ou modificada por determinado individuo, equipamento ou sistema;
VIII - integridade: qualidade da informapao nao modificada, inclusive quanto a 
origem, transito e destine; e
IX - primariedade: qualidade da informapao coletada na fonte, com o maximo de 
detalhamento possivel, sem modificapbes.

Art. 5° Cabe ao Municipio, observadas as normas e procedimentos especificos 
aplicaveis, assegurar:
I - gestao transparente da informapao, propiciando ample acesso a ela e sua 
divulgapao;
II - protepao da informapao, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade; e
III - protepao da informapao sigilosa e da informapao pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restripao de acesso.

Art. 6° E dever da Administrapao Municipal promover, independente de 
requerimento, a divulgapao em seu Portal, na Internet, de informapbes de
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interesse coletivo ou geral produzidas e custodiadas pelo Poder Publico, 
observado o disposto nos arts. 7° e 8° da Lei n° 12.527/2011.

§ 3° As informapoes poderao ser disponibilizadas por meio de ferramenta de 
redirecionamento de pagina na Internet, quando estiverem disponiveis em outros 
sites governamentais.

ENDERECO: RUA IRMAOS BRANDINI, 503 - CENTRO - SAO JOAO DAS DUAS PONTES-SP - TEL: (17) 3481.1277 
CEP: 15640-000 - SITE: www.saojoaoddpontes.sp.gov.br

§ 2° Serao disponibilizadas as informapdes, conforme padrao estabelecido pela 
administragao, contendo:
I - banner na pagina inicial, que dara acesso a segao especifica de que trata o 
§1°;
II - barra de identidade do Governo Municipal, contendo ferramenta de 
redirecionamento de pagina para a segao sobre a Lei n° 12.527/2011;
III - estrutura organizacional, competencias, legislagao aplicavel, principais 
cargos e seus ocupantes, enderego e telefones das unidades, horarios de 
atendimento ao publico;
IV - programas, projetos, agdes, obras e atividades, com indicagao da unidade 
responsavel, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de 
resultado e impacto;
V - receita orgamentaria arrecadada;
VI - repasses ou transferencias de recursos financeiros;
VII - execugao orgamentaria e financeira detalhada em nivel de grupo de 
despesa;
VIII - informagdes concernentes a procedimentos licitatdrios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
IX - remuneragao e subsidio dos cargos e empregos publicos;
X - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e
XI - contato da autoridade de monitoramento do site, telefone e correio eletrdnico 
do Servigo de Informagdes ao Cidadao - e-SIC.

Prefeitura Municipal 
F SAO JOAO DAS DUAS PONTES

CNPJ: 45.116.712/0001-09

§ 1° O Portal do Executive Municipal na Internet, com o enderego 
https://siduaspontes.sp.gov.br tera segao especifica para a divulgagao das 
informagdes de que trata o caput.

Art. 7° O Portal na Internet, https://sjduaspontes.sp gov br, em cumprimento as 
normas estabelecidas pela Lei n° 12.527/2011, atendera aos seguintes 
requisites, entre outros:
I - confer formulario para pedido de acesso a informagao;
II - confer ferramenta de pesquisa de conteiido que permita o acesso a 
informagao de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de facil 
compreensao;
III - possibilitar gravagao de relatdrios em diversos formates eletrdnicos, tais 
como planilhas e textos, de modo a facilitar a analise das informagdes;
IV - possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 
estruturados e legiveis;
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Art. 8° O acesso a informa$ao disciplinado na presente Lei nao se aplica:
I - as hipotese legais de sigilo, previstas na legislagao, como fiscal, bancaria, 
comercial, profissional, industrial e segredo de justiga;
II - as sindicancias investigatorias enquanto em andamento, assim classificadas 
pela autoridade instauradora competente como envolvendo situagdes de carater 
sigiloso;
III - as hipoteses de segredo industrial decorrentes da exploragao direta de 
atividade econdmica pelo Poder Publico ou por pessoa fisica ou entidade privada 
que tenha qualquer especie de vinculo com ele;
IV - as negociagdes previas e a celebragao de protocolos de intengdes entre o 
Poder Publico e particulares, relatives a instalagao de empreendimentos 
industriais, comerciais e de prestagao de servigos no territdrio municipal, de 
proporgdes econdmicas e sociais significativas para a realidade local, ate a 
definigao dos beneflcios a serem concedidos no ambito de programa de 
desenvolvimento econdmico e a edigao de lei autorizativa de instalagao do 
empreendimento com a concessao de incentives publicos;
V - as plantas e memoriais descritivos das instituigdes financeiras que trabalhem 
como o gerenciamento, a guarda ou o transporte de moeda corrente ou titulos 
de credito, ou que mantenham, em suas dependencias, cofres, bem como 
informagdes sobre os seus sistemas de seguranga;
VI - senhas de acesso, certificados digitais, chaves criptograficas e dados 
relacionados a seguranga dos sistemas de informatica dos drgaos publicos, 
inclusive a relagao nominal dos servidores que detem acesso aos procedimentos 
e ferramentas de seguranga de tecnologia de informagao;
VII - as informagdes relativas a atividade empresarial de pessoas fisicas ou 
juridicas de direito privado, obtidas por outros drgaos ou entidades no exercicio 
de atividade de controle, regulagao e supervisao da atividade econdmica cuja 
divulgagao possa representar vantagem competitiva a outros agentes 
econdmicos;
VIII - prontuarios medicos e projetos de edificagdes nao publicas.

V - divulgar os formates utilizados para estruturagao da informagao;
VI - garantir autenticidade e integridade das informagdes disponiveis para 
acesso;
VII - indicar instrugdes que permitam ao requerente comunicar-se, por via 
eletrdnica, telefdnica ou pessoal, com o Servigo de Informagao ao Cidadao - e- 
SIC; e
VIII - garantir a acessibilidade de conteudo para pessoas com deficiencia, nos 
termos da legislagao propria.

Paragrafo unico. As informagdes ou documentos que versem sobre condutas 
que impliquem em violagao dos direitos humanos praticadas por agentes 
publicos ou a mando de autoridades publicas nao poderao ser objetos de 
restrigao de acesso.
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Art. 9° O Service de Informagao ao Cidadao - e-SIC e a Ouvidoria poderao ser 
acessados de forma pessoal e ou digital, atraves de ferramenta disponibilizada 
no Portal do Executive Municipal, no enderepo https7/siduaspontes - .p.gov br.

§ 1° O pedido de acesso a informapao devera center:
I - nome do requerente, CPF e numero de telefone de contato:
II - numero e copia de documento de identificapao valido;
III - especificapao, de forma clara e precisa, da informapao requerida: e
IV - enderepo fisico ou eletronico do requerente, ou outro meio indicado para 
recebimento de comunicapoes ou da resposta requerida.

§ 2° Nao serao atendidos pedidos de acesso a informapao:
I - genericos ou desproporcionais;
II - classificados com o grau de sigilo reservado; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de analise, interpretapao ou consolidapao de 
dados e informapdes, ou servipo de produpao e tratamento de dados, que nao 
sejam de competencia do orgao ou entidade municipal.

CAPITULO III 
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO A INFORMAQAO

Sepao I
Do Pedido de Acesso

ENDEREpO: RUA IRMAOS BRANDINI, 503 - CENTRO - SAO JOAO DAS DUAS PONTES-SP - TEL: (17) 3481.1277 
CEP: 15640-000 - SITE: www.saojoaoddpontes.sp.gov.br
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Art. 10. Qualquer interessado, devidamente identificado, podera ter acesso as 
informapdes publicas referentes aos drgaos e entidades municipals, 
preferencialmente, no site https://sjduaspontes.sp.gov br e, na impossibilidade 
de utilizapao desse meio, no enderepo do Servipo de Informapao ao Cidadao - 
e-SIC e Ouvidoria, utilizando formulario para pedido de acesso a informapao.

Paragrafo unico. Cabe ao Servipo de Informapao ao Cidadao - e-SIC e 
Ouvidoria:
I - disponibilizar atendimento presencial e digital ao publico;
II - receber, autuar e processar, para respostas, os pedidos de acesso as 
informapdes;
III - orientar o interessado, quanto ao seu pedido, o tramite, o prazo da resposta 
e sobre as informapdes disponiveis no enderepo eletronico 
https://siduaspontes.sp.qov.br
IV - zelar pelo conteudo e qualidade da resposta;
V - disponibilizar a resposta encaminhada pela unidade responsavel ao cidadao 
solicitante no formato que ele optar;
VI - zelar pelo atendimento dos prazos assinalados para apresentapao de 
respostas; e
VII - elaborar relatdrio mensal dos atendimentos.
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Art. 11. As informaQoes solicitadas serao prestadas pelo Servipo de Informagao 
ao Cidadao - e-SIC e Ouvidoria, no prazo de ate 20 (vinte) dias.

§ 1° O prazo referido no caput podera ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 
mediante justificativa expressa do responsavel pela prestapao da informagao, da 
qual sera dado ciencia ao requerente.

§ 3° Quando nao for autorizado o acesso, por se tratar de informagao classificada 
como reservada ou sigilosa, o requerente sera informado sobre a possibilidade 
de interpor recurso.

Art. 12. O servigo de busca e de fornecimento da informagao e gratuito, salvo 
nas hipoteses de prestagao da informagao por meio de copia reprografica ou de 
midias, apenas CDs ou DVDs, que deverao ser custeadas pelo solicitante.

§ 1° Os custos de reprodugao da informagao solicitada nos termos da Lei Federal 
n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, sera composto pelo custo de emissao 
do boleto bancario, acrescido do valor correspondente a quantidade de 
impressdes ou midias necessarias.
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§ 4° Na hipotese do inciso III do § 2° do art. 7°, o drgao ou entidade de onde a 
informagao foi requerida devera, caso tenha conhecimento, informal ao e-SIC e 
Ouvidoria para que indique ao solicitante o local onde se encontram as 
informagoes, a partir das quais o requerente podera realizar a interpretagao, 
consolidagao ou tratamento de dados.

§ 2° Nao sendo possivel o fornecimento da informagao, o Servigo de Informagao 
ao Cidadao - e-SIC e Ouvidoria devera:
I - apresentar ao requerente as razbes de fato ou de direito da recusa, total ou 
parcial, do acesso pretendido; ou
II - comunicar que nao possui a informagao, indicando, se for do seu 
conhecimento, o drgao, entidade ou organizagao, nao pertencente a 
Administragao Publica Municipal, que deve dete-la.

§ 2° O e-SIC ou a Ouvidoria emitirao o boleto bancario para o solicitante e 
somente entregara os documentos impresses ou a midia quando comprovado d 
pagamento em agencia bancaria conveniada. i

§ 3° Os valores cobrados serao os constantes nos Registros de Pregos vigentes j\ 
no Municipio e constarao no Portal do Executive Municipal. ' \

§ 3° Em todas as hipoteses previstas no paragrafo anterior, o Servigo de 
Informagao ao Cidadao e Ouvidoria, respondera ao requerente da 
impossibilidade de prestar a informagao solicitada.
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Art. 13. Fica isenta do pagamento a que se refere o §1° do art. 12 da presente 
Lei:
I - a pessoa cuja situagao econdmica nao lhe permita faze-lo sem prejuizo do 
sustento proprio ou da familia, declarada nos termos da Lei Federal n° 7.115, de 
29 de agosto de 1983;
II - a pessoa que fornecer a midia eletronica para realizar copia digital da 
informaqao (CDs ou DVDs); e
III - a pessoa que requerer ate 10 (dez) impressoes.

Art. 14. No caso de indeferimento de acesso a informagao ou as razoes da 
negativa do acesso, podera o interessado interpor recurso contra a decisao, no 
prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciencia, junto ao Servigo de Informagao 
ao Cidadao e Ouvidoria.

§ 1° A interposigao do recurso devera ser feita junto ao e-SIC e Ouvidoria, que o 
encaminhara imediatamente a'administragao que, por sua vez, devera se 
manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2° Provide o recurso, simultaneamente a administragao devera:
I - comunicar ao e-SIC e Ouvidoria o teor da decisao; e
II - determinar ao servidor responsavel pela informagao que adote, no prazo de 
15 (quinze) dias as providencias necessarias para dar cumprimento ao disposto 
na Lei Federal n° 12.527/2011 e nesta Lei.

Art. 15. Em caso de impossibilidade de cumprimento do prazo de 20 (vinte) dias, 
previsto no art. 11 desta Lei, o orgao ou a entidade responsavel pela informagao 
cientificara o e-SIC e Ouvidoria da necessidade de prorrogagao do prazo por ate 
10 (dez) dias.

§ 1° A cientificagao devera ocorrer com pelo menos 01 (urn) dia de antecedencia 
do termino do prazo maximo previsto no caput deste artigo, mediante justificativa 
expressa.

§ 2° O e-SIC e Ouvidoria deverao disponibilizar ao interessado, no formato 
optado no ato da solicitagao, a justificativa da prorrogagao.

§ 3° A decisao denegatoria do recurso devera center, no minimo, os elementos 
contidos no inciso II do § 4° do presente artigo.

Segao II 
Dos Recursos

ENDERECO: RUA IRMAOS BRANDINI, 503 - CENTRO - SAO JOAO DAS DUAS PONTES-SP - TEL: (17) 3481.1277 
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I
§ 4° O orgao ou a entidade responsavel pela informagao, em prazo nao superior \ 
a 15 (quinze) dias, encaminhara ao e-SIC e Ouvidoria, por meio eletronico: /\
I - a informagao solicitada; u \
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Paragrafo unico. As informagoes ou documentos que versem sobre condutas 
que impliquem violaqao dos direitos humanos praticada por agentes publicos ou 
a mando de autoridades publicas nao poderao ser objeto de restrigao de acesso.

II - a decisao da negativa total ou parcial de acesso a informagao, que devera 
center:
a) o assunto sobre o qual versa a informagao;
b) os fundamentos da negativa; e
c) a indicagao do prazo de limitagao do acesso, quando se tratar de sigilo 
temporario.

Art. 16. Nao podera ser negado acesso a informagao necessaria a tutela judicial 
ou administrativa de direitos fundamentals.

Art. 17. O disposto nesta Lei nao exclui as demais hipbteses legais de sigilo e 
de segredo de justiga, nem as hipbteses de segredo industrial decorrentes da 
exploragao direta de atividade econbmica pelo Municipio ou por pessoa fisica ou 
entidade privada que tenha qualquer vinculo com o poder publico.

Art. 18. Sao passiveis de classificagao em grau de sigilo reservado as 
informagbes consideradas imprescindiveis a seguranga da sociedade ou do 
Municipio, cuja divulgagao ou acesso irrestrito possam:
I - prejudicar ou coIocar em risco a condugao de negociagbes ou as relagbes do 
Municipio;
II - prejudicar ou coIocar em risco informagbes fornecidas em carater sigiloso por 
outros Municipios, Estados e organismos internacionais;
III - causar risco a vida, a seguranga ou a saiide da populagao;
IV - prejudicar ou causar risco a projetos e pianos em desenvolvimento, assim 
como a sistemas, bens, instalagbes ou areas de interesse estrategico municipal, 
observado o disposto na presente Lei;
V - coIocar em risco a seguranga de instituigbes ou de autoridades municipais e 
seus familiares; ou
VI - comprometer atividades de inteligencia, de investigagao ou de fiscalizagao 
em andamento, relacionadas com prevengao ou repressao de infragbes.
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Segao II
Da Classificagao da Informagao quanto ao Grau e Prazos de Sigilo

CAPITULO IV 
DAS RESTRIQOES DE ACESSO A INFORMAQAO

SegaoI 
Disposigbes Gerais

Prefeitura Municipal 
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§ 1° O prazo maximo de classificapao do grau de sigilo reservado e de 5 (cinco) 
anos;

Art. 19. As informagoes que puderem coIocar em risco a seguranga do Prefeito, 
Vice-Prefeito e seus conjuges e filhos serao classificadas no grau reservado e 
ficarao sob sigilo ate o termino do mandate em exercicio ou do ultimo mandate, 
em caso de reeleigao.

§ 2° Podera ser estabelecida como termo final de restrigao de acesso a 
ocorrencia de determinado evento.

Art. 20. As informagbes pessoais terao seu acesso restrito, independentemente 
de classificagao de sigilo, nos termos do art. 31 da Lei Federal n° 12.527/2011.

§ 1° As informagbes de que trata o “caput” deste artigo poderao ser divulgadas 
ou acessadas por terceiros, diante de previsao legal ou consentimento expresso 
da pessoa a que elas se referirem.

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

Art. 21. E dever do Municipio controlar o acesso e a divulgagao de informagbes 
sigilosas produzidas por seus brgaos e entidades, assegurando a sua protegao.

§ 2° O acesso a informagao classificada como sigilosa cria a obrigagao para 
aquele que a obteve de resguardar o sigilo.

§ 3° Regulamento dispora sobre procedimentos e medidas a serem adotados 
para o tratamento de informagao sigilosa, de modo a protege-la contra perda, 
alteragao indevida, acesso, transmissao e divulgagao nao autorizados.

Art. 22. As autoridades publicas adotarao as providencias necessarias para que 
o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conhega as normas e observe 
as medidas e procedimentos de seguranga para tratamento de informagbes 
sigilosas.

Segao III
Da Protegao e do Controle de Informagbes Sigilosas
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§ 1° O acesso, a divulgagao e o tratamento de informagao classificada como 
sigilosa ficarao restritos a pessoas que tenham necessidade de conhece-la e que 
sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuizo das 
atribuigbes dos agentes publicos autorizados por lei.
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Art. 23. A Diretoria Muncipal de administra?ao e o orgao responsavel pela gestao 
e pelo monitoramento do Servigo de Informagao ao Cidadao (e-SIC) e Ouvidoria.

Art. 25. Os orgaos e entidades da Administragao Publica Municipal respondem 
diretamente pelos danos causados em decorrencia da divulgagao nao autorizada 
ou utilizagao indevida de informagdes sigilosas ou pessoais, cabendo a apuragao 
de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o 
respective direito de defesa.

Art. 24. O solicitante deve declarar ciencia de que o uso das informagdes esta 
limitado as finalidades e destinagdes alegadas no pedido de acesso a informagao 
e de que pode vir a ser responsabilizado civil, criminal e administrativamente 
pelos danos morais ou materiais decorrentes da utilizagao, reprodugao ou 
divulgagao indevida das informagdes solicitadas.

Paragrafo unico. O disposto neste artigo aplica-se a pessoa fisica ou entidade 
privada que, em virtude de vinculo de qualquer natureza com orgaos ou 
entidades da Administragao Publica Municipal, tenha acesso a informagao 
sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido, nos termos dos arts. 32 
a 34 da Lei Federal n° 12.527/2011.

CAPITULO V 
DAS RESPONSABILIDADES
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Prefeitura Municipal 
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Art. 26. A pessoa fisica ou entidade privada que detiver informagdes em virtude 
de vinculo de qualquer natureza com o poder publico e deixar de observar o 
disposto na presente Lei, estara sujeita as seguintes sangdes:
I - advertencia;
II - multa;
III - rescisao do vinculo com o poder publico;
IV - suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar 
com a administragao publica municipal por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e
V - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragao 
publica, ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que 
aplicou a penalidade.

Paragrafo unico. A pessoa fisica ou entidade privada que, em razao de 
qualquer vinculo com o Poder Publico, executar atividades de tratamento de 
informagdes sigilosas adotara as providencias necessarias para que seus 
empregados, prepostos ou representantes observem as medidas e 
procedimentos de seguranga das informagdes resultantes da aplicagao desta 
Lei.
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Art. 31. Os funcionarios municipals que descumprirem o estabelecido na 
presente Lei, serao responsabilizados nos termos da Lei n° 12.527/2011.

Paragrafo unico. As sanpdes previstas poderao ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II deste artigo, assegurado o direito de defesa ao interessado, no 
respective processo, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 28. Na aplicagao da presente Lei serao observadas as questbes sobre 
classificapao de informaqbes sigilosas e reservadas, o acesso a informagbes 
pessoais, a responsabilidade sobre o acesso e divulgagao de informagbes 
contidas nas disposigbes da Lei Federal n° 12.527/2011.

Art. 29. A autoridade maxima de cada brgao ou entidade publicara, anualmente, 
em sitio a disposigao na internet e destinado a veiculagao de dados e 
informagbes administrativas, nos termos de regulamento:
I - rol das informagbes que tenham sido desclassificadas nos ultimos 12 (doze) 
meses;
II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificagao 
para referenda futura; e
III - relatbrio estatlstico contendo a quantidade de pedidos de informagao 
recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informagbes genericas sobre os 
solicitantes.

Art. 30. Apos a finalizagao dos procedimentos relatives ao fornecimento das 
informagbes de que trata a presente Lei, o e-SIC e Ouvidoria providenciara o 
arquivamento da solicitagao.

§ 2° Os brgaos e entidades manterao extrato com a lista de informagbes 
classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da 
classificagao.

§ 1° Os brgaos e entidades deverao manter exemplar da publicagao prevista no 
caput para consulta publica em suas sedes.
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Art. 27. A administragao desenvolvera atividades para:
I - promover a abrangencia municipal de fomento a cultura da transparencia na 
administragao publica e conscientizagao do direito fundamental de acesso a 
informagao;
II - treinamento dos agentes publicos sobre a regulamentagao existente e, no 
que couber, orientagao as entidades privadas sem fins lucrativos, no que se 
refere ao desenvolvimento de praticas relacionadas a transparencia na 
administragao publica;
III - monitoramento dos prazos e procedimentos de acesso a informagao; e
IV - definigao de formularies padrao, disponibilizados em meio fisico e eletrbnico, 
na Internet e no Servigo de Informagao ao Cidadao - e-SIC e Ouvidoria.
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ei,

Art. 35. A presente Lei entrara em vigor na d^a de sua p licagao

Sao JoaOzdas Dua ntesf 26 de setembro de 2022.

Registrada, afixada e publicada na Prefeitura Municipal, em lugar de costume na data supra

Art. 32. Aplica-se, no que couber, a Lei n° 9.507, de 12 de novembro de 1997, 
em relagao a informagao de pessoa, fisica ou juridica, constante de registro ou 
banco de dados de entidades governamentais ou de carater publico

Art. 33. Os orgaos e entidades publicas deverao proceder a reavaliagao das 
informagdes classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo maximo de 
02 (dois) anos, contado do termo inicial de vigencia desta Lei.

§ 1° A restrigao de acesso a informagdes, em razao da reavaliagao prevista no 
caput, devera observar os prazos e condigdes previstos nesta Lei.

§ 2° No ambito da administragao publica municipal, a reavaliagao prevista no 
caput podera ser revista, a qualquer tempo, observados os termos desta Lei.

§ 3° Enquanto nao transcorrido o prazo de reavaliagao previsto no caput, sera 
mantida a classificagao da informagao nos termos da legislagao precedente.

Art. 34. O Poder Executive regulamentara a prese 
sendo necessario, no que couber. /

CAPITULO VI 
DISPOSIQOES FINAIS E TRANSITORIAS
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Wander Gustavo Momalvao ScapimT 

Diretor Mun. De Administragao

§ 4° As informagdes classificadas como secretas e ultrassecretas nao 
reavaliadas no prazo previsto no caput serao consideradas, automaticamente, 
de acesso publico.

iante/Decreto, em

jdSE CARLOS CEZA 
Prefeito Municipal
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