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LEI nº 482, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

"Dispõe sobre o acesso a informações
previsto na Lei Federal n° 12.527, de 18 de
novembro

de

2011,

e

dá

outras

providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais. FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o - Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, bem como pelas demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, com o fim de garantir o
acesso a informações previsto na Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Parágrafo único - O direito de acesso à informação mencionado no caput deste
artigo será garantido substancialmente por meio da divulgação de informações nos
termos do art.6º, sem prejuízo da possibilidade de solicitação a ser apresentada nos
termos do art. 7º, ambos desta Lei.
Art. 2o - Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito
fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com
os princípios básicos da Administração Pública e com as seguintes diretrizes:
I.

observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
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II.

divulgação,

em

tempo

real,

de

informações

de

interesse

público,

independentemente de solicitações;
III.

utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV.

fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração

Pública;
V.

desenvolvimento do controle social da Administração Pública.

Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I.

- informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para

produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou
formato;
II.

- documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte

ou formato;
III.

- informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso

público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do
Estado;
IV.

- informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou

identificável;
V.

- tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção,

classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da
informação;
VI.

- disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada

por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
VII.

- autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida,

recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
VIII. - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à

origem, trânsito e destino;
IX.

- primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de

detalhamento possível, sem modificações.
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CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO
Art. 4o - Compete aos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e
Indireta do Poder Executivo municipal, observadas as normas e procedimentos
específicos aplicáveis, assegurar a:
I.

gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua

divulgação;
II.

proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e

integridade;
III.

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua

disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.
Art. 5o - O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os
direitos de obter:
I.

- orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como

sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;
II.

- informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados

pelos órgãos ou entidades da Administração Pública municipal, recolhidos ou não a
arquivos públicos;
III.

- informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada

decorrente de qualquer vínculo com os órgãos ou entidades da Administração Pública
municipal, mesmo após a cessação do vínculo;
IV.

- informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V.

- informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades da

Administração Pública municipal, inclusive as relativas a sua política, organização e
serviços;
VI.

- informação pertinente à administração do património público, utilização de

recursos públicos, licitação e contratos administrativos;
VII.

- informação relativa:

a. à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e
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ações dos órgãos e entidades públicos, bem como metas e indicadores propostos;
b. ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas

realizadas pelos órgãos de controle interno, incluindo prestações de contas relativas a
exercícios anteriores.
Art. 6o - O Executivo promoverá, independentemente de requerimentos, a divulgação,
no

sítio

eletrónico

da

Prefeitura

de

Dom

Macedo

Costa

(http://dommacedocosta.ba.gov.br/), através do portal “Transparência e Acesso à
Informação”, de informações de interesse coletivo ou geral, contendo, no mínimo:
I.

registro das competências e estrutura organizacional dos órgãos e entidades de

sua Administração Direta e Indireta, endereços e telefones das respectivas unidades
e horários de atendimento ao público;
II.

registros de repasses ou transferências de recursos financeiros;

III.

registros das despesas;

IV.

informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos

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

dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras;

VI.

respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 1o - Caberá a todos os órgãos e entidades descentralizadas apresentar, no prazo de
30 (trinta) dias à Ouvidoria do Município as informações necessárias ao cumprimento
do disposto neste artigo que, na data da edição desta Lei, ainda não se encontrem
disponibilizadas no sitio eletrónico de Dom Macedo Costa - BA.
§ 2o - Os Secretários Municipais e dirigentes das entidades descentralizadas
respondem pelo teor, integralidade e autenticidade das informações repassadas à
Ouvidoria do Município.
§ 3º - Os Secretários municipais e equivalentes, bem como os dirigentes das
entidades descentralizadas, deverão encaminhar, até o dia 20 (vinte) de cada mês, se
dia útil, ou até o primeiro dia útil subsequente, os dados necessários para a
atualização das informações mencionadas nos incisos do caput deste artigo.
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Art. 7o - Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações
aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, por
meio dos setores de atendimento da Ouvidoria do Município e através do E-SIC
localizado no sítio eletrónico (http://dommacedocosta.ba.gov.br/);
§ 1o - O pedido de acesso à informação mencionado no caput deste artigo deverá
conter:
I.

nome completo do requerente;

II.

número de documento de identificação válido;

III.

especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;

IV.

endereço físico ou eletrónico e números de telefone do requerente.

§ 2o - Caso o pedido de acesso à informação deixe de conter algum dos requisitos
constantes do § 1o deste artigo, será concedido ao requerente o prazo de 15 (quinze)
dias para complementação dos dados faltantes, sob pena de arquivamento da
demanda.
§ 3o - São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da
solicitação de informações de interesse público.
§ 4o- Na hipótese de atendimento não presencial em que haja solicitação de entrega
de documento, caberá ao atendente obter a identificação do interessado nos termos
do § 10 deste artigo, que deverá ser comprovada no ato do recebimento da
informação solicitada.
§ 5o - Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I.

genéricos;

II.

desproporcionais ou desarrazoados;

III.

que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de

dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja
de competência do órgão ou entidade.
§ 6o - Na hipótese do disposto no inciso III do § 5 0 deste artigo, o órgão ou entidade
deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações
a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou
tratamento de dados.
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Art. 8° - Caso a informação solicitada não se encontre acessível no sítio eletrónico da
Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa - BA e não seja possível a concessão de
seu acesso imediato, os setores de atendimento da Ouvidoria do Município situados
deverão diligenciar junto aos órgãos ou entidades descentralizadas para, em prazo
não superior a 20 (vinte) dias, alternativamente:
I.

comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução

ou obter a certidão;
II.

indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso

pretendido;
III.

comunicar que o fornecimento da informação pretendida não é de competência

do Poder Executivo municipal, indicando, se for de seu conhecimento, o órgão ou a
entidade pertencente a outro ente ou esfera de poder competente para tal.
§ 1o - O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado por 10 (dez) dias,
mediante justificativa expressa, fato de que será cientificado o requerente.
§ 2o - O prazo previsto no caput deste artigo somente começará a fluir se presentes
todos os requisitos previstos no § 1o do art. 8o desta Lei.
§ 3o - Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento
da legislação aplicável, o órgão ou entidade responsável poderá oferecer meios para
que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.
§ 4° - Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou
parcialmente sigilosa, o requerente será informado sobre a possibilidade de interpor
recurso, bem como sobre os prazos e condições para tal, devendo, ainda, ser-lhe
indicada a autoridade competente para sua apreciação, nos termos previstos nesta
Lei.
§ 5o - A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato.
§ 6o - Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso,
eletrónico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao
requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou
reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal da obrigação de seu fornecimento direto,
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salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar, por si mesmo, tais
procedimentos.
§ 7o - Os órgãos e entidades demandados pela via instituída no caput deste artigo ou
por outro meio previsto nesta Lei para oferecer informação terão o prazo máximo de
10 (dez) dias para a fornecerem ou justificarem a recusa.

Art. 9º - O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas
hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade da Administração
Pública Municipal consultada, inclusive por meio digital, situação em que poderá ser
cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e
dos materiais utilizados.
Parágrafo único - Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput deste artigo
todo aquele cuja situação económica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento
próprio ou da família, declarada nos termos da Lei Federal n° 7.115, de 29 de agosto
de 1983.

Art. 10 - Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja
manipulação possa prejudicar sua integridade, será oferecida a consulta de cópia,
com certificação de que essa confere com o original.
Parágrafo único - Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá
solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de agente público, a reprodução seja
feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.

Artt. 11. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso,
por certidão ou cópia.
Parágrafo único. Na hipótese de recusa de concessão de certidão ou de cópia da
decisão de negativa de acesso, ou na ausência de manifestação nos prazos
estabelecidos nesta Lei, o requerente poderá recorrer à autoridade superior no
mesmo órgão ou entidade pública.
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CAPÍTULO III
DAS TRANSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - As ordens judiciais e os requerimentos oriundos do Ministério Público e da
Defensoria Pública não se submetem aos procedimentos previstos nesta Lei.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacão, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Dom Macedo Costa, em 31 de julho de 2017.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal

