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LEI N0196/2016 	 Cocal de Teiha-PI, 01 de abril de2016. 

"Dispöe sobre o acesso a informacJo previsto no inciso 
XXXIII, do caput, do art 5°, no incisoll, do §3°, do art 37e 
no § 2°, do art. 216, da ConstituiçJo FederaL" 

A EXCELENTISSIMA SENHORA PREFEFA MUNICiPAL DE COCAL DE 
TELIIA-PI, ANA CELIA DA COSTA E SIL VA, no uso das atribuicöes que the confere a Lei 
Orgâmca do MunicIpio e considerando a Lei Complementar n° 131/09, mtitulada como Lei da 
Transparência e Conirole Social, e a Lei n° 12.527/11 que disciplina o direito de acesso a 
informaçâo; dispOe: 

Art. 1°. Ficam estabelecidos os procedimentos e as normas a serem adotados para 
garantir o acesso as inforrnaçOes da adniinistraçäo püblica municipal, previsto no inciso XXXIII 
do caput do art. 5°, no inciso II, do § 3°, do art. 37 e no § 2°, do art. 216, da Constituiçâo 
Federal, em conlormidade corn disposicoes da Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 
2011. 

Art. 2°. Os órgâos da adniinistraçao direta, as autarquias e as fundaçOes do Poder 
Executivo assegurarâo as pessoas naturais e jurIdicas o direito de acesso a informacAo, que sera 
efetivado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão, observados os prmcipios da administraçao püblica e as 
disposicôes desta Lei. 

Paragrafo ünico. Ficam subordinadas ao regime desta Lei as entidades pnvadas, 
relativamente aos recursos que receberem do Poder Executivo Municipal, mediante subvençôes, 
contrato de gestâo, termo de parceria, convénios, acordo, ajustes on outros instrumentos 
congêneres. 

Art. 3°. 0 acesso a informacäo disciplinado nesta Lei nâo se aplica: 
I - as informacOes relativas a atividade empresarial de pessoas fisicas ou juridicas de 

direito privado, obtidas por outros órgAos on entidades no exercIcio de atividade de controle, 
regulaçao e superviso da atividade econômica cuja divulgaçâo possa representar vantagem 
competitiva a outros agentes econômicos; 

II - as hipóteses de sigilo previstas na legislaçâo, como fiscal, bancária, comercial, 
profissional, industrial e segredo dejustiça. 

Art. 4°. Fica criado o Serviço de Informacâo ao Cidadão - SIC, que ficará instalado no 
site eletrônico www.prefeituradecocaldetelha.pi.gov.br  

Parágrafo ünico- Cabe ao Servico de Informaçao ao Cidadão - SIC: 
I - disponibiizar atendimento presencial ao püblico; 
II - receber, autuar e processar, para respostas, os pedlidos de acesso as informaçOes; 
III - orientar o interessado, quanto ao seu pedido, o trâmite, o prazo da resposta e sobre 

as informaçOes disponiveis no site eletrômco www.prefeituradecocaldetelha.pi.gov.br  

IV - zelar pelo atendimento dos prazos assinalados para apresentacAo de respostas; 
V - elaborar relatório mensal dos atendimentos. 

Art. 5°. Qualquer interessado, devidamente identiflcado, poderá ter acesso as 
informaçoes referentes aos órgâos e as entidades municipais, preferencialmente, no site 
www.prefeituradecocaldetelha.pi.gov .b e, na impossibilidade de utilizaço desse meio, 
apresentar o pedido no Servico de Informaçâo ao Cidadão - SIC. 
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§ 10. 0 pedido de acesso a informaçäo deverá conter: 
I - nome do requerente; 
II - niimero de documento de identificação válido; 
HI - especificaçAo, de forma clara e precisa, da informaçao requerida; e 
IV - endereço fIsico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicaçöes ou 

da resposta requerida. 

§ 2°. Não serâo atendidos pedidos de acesso a informaçao: 
I - genéricos; 
II - desproporcionais ou desaxrazoados; ou 
III - que exijam trabaihos adicionais de análise, interpretaçAo ou consolidaçâo de dados 
e infonnaçoes, ou serviço de produçäo ou tratamento de dados, que näo sejam de 
competéncia do órgão ou entidade municipal. 

§ 3°. Na hipótese do mciso Ill do § 2°, o órgâo ou entidade deverá, caso tenha 
conhecimento, indicar o local onde se encontram as informaçôes a partir das quais o requerente 
poderá realizar a interpretacâo, conso1idaço ou tratamento de dados. 

Art. 6°. As informaçôes solicitadas serâo prestadas pelo Servico de Informacâo ao 
Cidadäo - SIC, no prazo de, ate, 20 (vmte) dias. 

§ 1°. 0 prazo referido no caput poderá ser prorrogado, por mais dez dias, mediante 
justificativa expressa do responsável pela prestacâo cia infoxmaçäo, da qual será dada ciência ao 
requerente. 

§ 2°. Não sendo possIvel o fomecimento da informacäo, o Serviço de Informação ao 
Cidadao - SIC deverá: 

I - apresentar ao requerente as razöes de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do 
acesso pretendido; ou 

II - comunicar que no possui a infomiaçao, mdicando, se for do seu conhecimento, o 
órgo, a entidade ou a organizaçâo, nâo pertencente a Administraçao Püblica Municipal, que 
deve detê-la. 

§ 3°. Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação reservada ou 
sigilosa, o requerente será informado sobre a possibilidade de recurso. 

§ 4°. Caso a inforrnação solicitada esteja disponivel ao püblico em formato impresso, 
eletrômco ou em qualquer outro meio de acesso universal, seth informado ao requerente o lugar 
e a forma pela qual se poderá consultar e obter a referida inforrnaçâo, desonerando a 
Administração Municipal da obrigaçao de seu fomecimento direto, salvo se o requerente 
declarar nâo dispor de meios para realizar, por si mesmo, tais procedimentos. 

Art. 7°. A busca e o fornecimento da informaçAo sAo gratuitos, ressalvada a cobranca do 
valor referente ao custo dos serviços e dos rnateriais utilizados, tais como reprodução de 
documentos, mIdias digitais e postagem. 

§ 1°. Fica isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele 
cuja situação econômica näo the permita faz8-lo scm prejuIzo do sustento próprio ou da familia, 	 it 
declarada nos termos da Lei Federal n. 7.115, de 29 de agosto de 1983. 

§ 20. Caso seja requerida justificadamente a concessào da cópia de documento, corn 
autenticacão, poderá ser designado urn servidor para certificar que confere corn o original. 

Art. 8°. As informaçôes de interesse piblico serão disponibiizadas no sltio eletrônico 
http://transparencia.appm.org.br/cocal-de-telha/  os quais seräo atualizados rotineiramente. 

Parágrafo ünico- E dever dos órgos e entidades rnunicipais promover, independente 
de requerimento, a divulgaçâo em seus sitios na Internet de informaçoes de interesse coletivo ou 
geral por des produzidas. 
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Art.90 . 	Deveräo 	ser 	disponibiizadas 	no 	endereço 	eletrômco 
http://transparencia.appm.org.br/cocal-de-telha/  as seguintes informaçôes de interesse püblico: 

I - estrutura organizacional, competências, legislaçAo aplicável, principais cargos e seus 
ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao püblico; 

II - programas, projetos, acôes, obras e atividades, corn mdicacâo da unidade 
responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e 
impacto; 

III - receita orçamentária arrecadada; 
IV - repasses ou transferéncias de recursos financeiros; 
V - execuçâo orçamentária e financeira detaihada em nivel de grupo de despesa; 
VI - licitaçoes realizadas e em andamento, corn editais, anexos e resultados, além dos 

contratos firmados e notas de empenho emitidas; 
VII- remuneraçäo e subsidio dos cargos, postos, graduacAo, thnção e emprego ptb1ico; 
VIII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e 
IX - contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40, da Lei n° 

12.527/2011, e telefone e correio eletrômco do Serviço de Infonnaçôes ao Cidadão - SIC. 
Parágrafo ünico. As informaçoes poderao ser dispombilizadas por meio de fenamenta 

de redirecionamento de página na Internet, quando estiverem disponiveis em outros sitios 
governamentais. 

Art. 100.  No caso de indeferimento de acesso as informaçôes on as razôes da negativa 
do acesso, poderâ o interessado interpor recurso contra a decisAo, no prazo de dez dias, a contar 
da sua ciência. 

§ 10. 0 recurso será apresentado no Servico de Jriformação ao Cidadão - SIC, que 
encaminhará a autoridade que exarou a decisão impugnada, devendo se manifestar no prazo de 
dez dias. 

§ 2°. Mantida novamente a negativa, o recurso será encaminhado a Comissäo Mista de 
Reavaliaçäo de Informacöes. 

Art. 110.  Fica criada a Comissäo Mista de Reava1iaco de Informaçôes corn a seguinte 
representaçäo: 

I - urn representante da Secretaria Municipal de AdministracAo; 
II - urn representante da Assessoria JurIdica do MunicIpio; 
III- urn representante da Controladoria Geral do MurncIpio. 

§ 10. A mdicaçAo e norneação dos membros da Cornissão Mista de Reavaliaçao de 
Inforrnaçôes e da responsabilidade do Prefeito Municipal, para mandato de dois anos, permitida 
a reconduçao. 

§ T. 0 membro da Comissäo Mista de ReavaliaçAo de Infoimaçôes poderá ser 
desligado da funçAo nos casos de rern'incia, falta injustificada a trés reuniôes consecutivas ou 
desligarnento do órgäo que representa. 1" 

§ 30 A Presidéncia da Comissão Mista de Reavaliaçâo de Jnformacôes será indicada 
pelo Prefeito Municipal dentre os seus rnernbros, corn mandato de urn ano, podendo ser 
reconduzido. 

Art. 12°. Cabe a Comissäo Mista de Reavaliação de Informaçöes: 
I - manter registro dos titulares de cada órgäo e entidade do Poder Executivo Municipal, 

para decisAo quanto ao acesso a informaçôes e dados sigilosos ou reservados da respectiva area; 
II - requisitar da autoridade que classificar informaçao corno sigiosa, esciarecimentos 

ou acesso ao conte&lo, parcial on integral da inforrnação; 
III - rever a classificaçäo de infonnaçôes sigiosas, de ofIcio on rnediante provocação de 

pessoa interessada, observado o disposto na legislação federal sobre essa classificaçâo; 
IV - recomendar medidas para aperfeicoar as normas e procedimentos necessários a 

irnplementacäo desta Lei; 
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V — manifestar-se sobre reclamaçäo apresentada contra omissäo ou recusa de autoridade 
municipal, quanto ao acesso a informaçOes. 

Art. 13°. Ao Presidente da Comissäo Mista de Reavaliação de JnformaçOes cabe: 
I — presidir os trabaihos da ComissAo; 
II — aprovar a pauta das reuniöes ordinárias e as ordens do dia das respectivas sessöes; 
III — dirigir, mtermediar as discussôes, de forma que todos participem e coordenar os 

debates, interferindo para esciarecimentos; 
IV — designar o membro secretário, para lavratura das atas de reunio; 
V - convocar reuniôes extraordinárias e as respectivas sessôes; e 
VI — remeter ao Secretário de Administraçâo a ata com as decisôes tomadas pelo 

colegiado, para serem encaminhadas ao Prefeito Municipal. 
§ 10. A Comissâo Mista de ReavaliacAo de Jnformaçôes reunir-se-á, sempre que 

convocada pelo presidente. 
§ 20. A Comissäo Mista de Reavaliação de Informaçöes atuará junto a Secretaria 

Municipal de Administração. 

Art. 14°. Näo poderá ser negado acesso as informaçôes necessárias a tutela judicial ou 
administrativa de direitos fundamentais. 

Parágrafo inico. 0 requerente deverá apresentar razôes que demonstrem a existéncia de 
nexo entre as informacôes requeridas e o direito que se pretende proteger. 

Art. 15°. A Secretaria Municipal de Administracào desenvolverá atividades para: 
I - promoçAo de campanha de abrangencia municipal de fomento a cultura da 

transparncia na administração püblica e conscientização do direito fundamental de acesso a 
informaçâo; 

II — trernamento dos agentes pñblicos e, no que couber, a capacitaçäo das entidades 
privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas a 
transparência na administraçao piiblica; 

III- monitoramento dos prazos e procedimentos de acesso a informaçao; 
IV — definicão do fonnulário padräo, disponibiizado em meio fisico e eletrônico, que 

estará a disposiço na Internet e no Serviço de Jnformaçäo ao Cidadäo - SIC. 

Art. 16°. Na aplicaçâo desta Lei serão observadas as questôes sobre classificacäo de 
informaçôes secretas, sigilosas e reservadas, o acesso a informacôes pessoais, a 
responsabiidade sobre o acesso e divulgacäo de informacöes e as disposicOes do Decreto 
Federal n° 7.724, de 16 de maio de 2012. 

Art. 17°. Esta Lei entra em vigor na data de sun publicaçäo, revogadas as disposiçôes 
em contrário. 

Gabmete da Prefeita Municipal de Cocal de Teiha, Estado do Piaui, ao 1 0  (primeiro) dia do més 
de abril do ano de 201 6(dois mil e dezesseis). 

ANA CELIA OSTA SIL VA 
prefeitujiunicipal 

Numerada e publicada a presente Lei ao 1 °(primeiro) dia do més de marco do ano de dois mil e 
dezesseis,,0l 6) 

IVAN MONTE1RO DE OLIVETRA 
Secretdrio Municipal deAdministraçâo e Planejamento 
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