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Reaulament : !lo âmbito deste F'oder
1..eglslatlvo f«E,;rficlpal, a Lei =edeíal í;: '12. 527,
cle i8 de !lovembrc de 201 1. clcíe dispo«s sobre
o acesso a Informação p:;bilha Feio =iüaaao;
cria Dc*rrGãs e nfocedin-!cotos e :::: s,!trás
pÍO V[Cãi' ] :])]aS .

0 Exmo. Sei-iF'io;- i)RESIDENTE l),à. CJ\l«P.RA. iviUi\.llC.,:n;ã1.. 31: BRE\JES..;PA
u/AL'l'ER GAMES CARNEIRC), nc i..su de suas allli:.:..!lçêuns le als e

CONISIDER.ANDO o estabelecldc, no irlclso XXXllt J= .qi-1. 5': r
3o do AÜ. 1:7' 3 flo $ 2o do ;{. 2'1€1 da C=rBstltülção Fêü:::;

;''cis.) ll ::! =: {

ONSÍ3:1RP.H:)C !ãS dl$roç3slçÕês contidas Ê'!a Lel =eclcral c'
ncv.s;-nblc de 2CI 1 , que dispõe sobre ü acesso a in:oií'l::çã= p;.Llic:

1 2.52i' i:ie í a :ie
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,ÜLft, -lo. Este j\Í0 !-F;9 i "T:eíi'!:l. l-:ç:: ân',sl':3
-eglsiatl'.?c ).-=L,?-iiclpal, os Di-Gc3dil'n6:\ os P. ra = r;.

!'lfori'naçõc-s oúüllcas
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ÂÉ-t. 2c. :s 5i'gàüs. :lo Does
na'Et,!reis e Jur13icas, c c:í::tLn ce
mediante oroceainlen os oület*,o
linguagem'! ce fácil con':ore.ansác

.el:ilsia'il'.-c lvlu; íllclP
:essa á infere!'i:.cão

ÜGl=is, (:ie l:)riria
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Ar!. 3'. A busca e = '=fRoclli-tci-ito da informação sãc g:'a;tÉilc
cobrança do '.falai :sfes'ei::e '3ü ci=t:. ..ios s:Rf'-'içcs e dos nla:e:'is.:
como reprodução de doctlírle,lias, mi lias dlçil üi$ e cstagens

)sair.,ada a
j'.:il'z:ad :, 'tais

Parágrafo Único. l:stá Isento de í8ss&-ci: ;DS cüs:: s ios serviços = C

utilizados aquele cuja situação :eco!-i8:':*;ca não Ihe perinlt:. tazê-:o =e.':
sustento próprio OL} da farníiia, c:.!:ib:'sli nos teírr:cs da i-ei n" f .U.
aqQ$!Q de 1983.

a ':e r$ 3 iS
sí'ejLilzc, do
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Árt. 4',SUISI'LãÍ'i-Se
administração dl'eta do Fs eí

: c .:llsOas'(o )líeç jantes da
.u ?i'li-ü' I'..': l.i:'!:C;Pa
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Art. 5'. O acesso à Informação Jls:loilri3cic r:e:le .Atc não
de documentos sigilosos, corno

aplica acs casos

1 -- a ficha cadastral con-i os dados pessoais do serviclof l)úbllcol

11 - o conteúdo dos envelopes para habilitação e propostas em processos llcliaiórios
de qualquer natureza eriGu8nto a lel exl- if qt.!e oer!'naneçanl :acha:ios

Parágrafo único. Havendo dúvida ar!:o ao sIgIlo ud& Informação em hlÍ)óteses
diferentes das exemplificadas ncs Incisos, o acesso será oermitldo após a
concordância do titular do ótgã-a

CAPITULA BGg

DA I'RÃ:N$F'AR=M(;lÀ é..Tl\r.â

Aít. 6o. É elevei' dos órgãos da administração dlreia, semisfe que possível,
ndependente de i'equeíimerlto, a divulgação ern seus sítios na Interrlei de
informações de interesse coletivc o.,! geral !30r eíe$ proa !lidas DU custLodiadãs,
observadas as normas de publicações e a$ exceções previsto: neste leoa Ela Lei

l á. . xJ i= f f .:. \lli

Parágrafo Unlco. ,qs informações poderão ser dlsponlüillzacêis oor ;raio ae
ferramenta de i'edlrecionamento de página i';a internet, quando Bstlv8Fêi'í! dls:s;3: !l./els
em outros sítios go\ erRaR'leRtãis

CÃPITULG !V
DA TRAÊq$F.RR=NCêA F:::SSÜVÃ.

Do Serviço de in?o!"rià ção â Cldacãc- -- $iC f:Êslco IA endimerlÊo Piesericlai e
dü e-S:C Atü:-idãn'lento Eietrêir !co)

Art. 7'. 1:ica!-n insEltuídos os Sei-vlçüs de iHfori'TiãCÕC$ ao Clciadão - SIC Físico
(Atendimento E'íesencial) e e-SIC (Atendimento Eletrõnico}, nc âmbito da
Administração difetado Rodei Legisiatl\:ol-/i,iniclpal aue serão coordenados peia
Diretoria Gerada (quem c;ompete orientar, cobrar e fiscaliza!' a zl:etlvldade por parte
dos órgãos públicos e suas unidad:es na píesiação deste ser-ligo, devendo:

i -- atender e oricrltaf o cúbllco qua!'ts ;esse à !:'ifc ínlaÇãc

11 -- receber e íegistrar pedidos de acesso à Iniormaçãol

111 -- encaminhar o oedidc recehlac ac
fornecimento da informação, quaridc coube!

onidacle :-esoonsável Dela
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IV -- informar sobre a tramitação de dc=cLiFloRíos.

[)© Pedido de Acesso à in'ü:ornnüação

Art. 8o. Qualquer pessoa, física: ou it,!radica, poderá formuiaf pedido de acesso
á informação.

$ 1' O pedido através do SIC l:ísicc (,aieiadla'ente Presencial) será apresentado por
escrito. naDiretoria Gemi. localizada 'la sede da Câmai'a hflunicioal, em formulário
padrão,disponibilizado -lo setoí de Píotocolc, Geral e ;ao sítio eietrânico.
WWW:camarabrexes.pa.qc-.l:êt. na l)a Acesso à inl:armação, SIC Físico
(Atendimento Presencial)

$ 2' O pedido através do e-SIC (Atendimento Eletrânlco) será efeÊuado no sítio
eletrânico daCâmz:ra Municipal, WWl','.camaíabreves.oa.qov.br, na aba /'.cesso à
Informação, e-SIC(Atendimento Eletrênlco)

$ 3' É facultada a apíesenLação de pedidos de âcc$$nu à ínfci'mação l)or qualque:'
outro meio legítimo, como correspondência eletíõnica ou física: desde que atendidos
os requisitos do art. 9' deste Ato.

$ 4' O prazo de resposta será contado a oadir da data de apíesen:açãc do pedido

Art. 9o. 0 oedido de acesso à ío''nação deverá con:e

1 -- nome do reguei-ente

número de documento de identificação válido

}11 especificação, de forma clara e l)recita. da Informação iequeridal e

IV - endereço físico ou sietrênicc dc r-ncluefente, pa'a recebimento de comunicações
ou da informação requerida.

Parágrafo único. ,a. falta de um dos requisitos previstos no ap it deste artigo exime
o fornecimento da infoi'mação c implica na devolução do reqü3rimei'tEo pelo mesmo
meio em que fcnl feito, sügerindc-se a complementaçãc do dado falÊc.se ou
incompleto.

]
+

Art. IQ. Não serão atendidos pedidos de ac sso informação

1 -- genéricos

desproporcianals GÜ dês3ír3zc&do

CNPJ 04.317.145/0001-71 Rua [)uaue de Caxlas !9].0-Cei)tí-o
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111 -- que exijam trabalhos adicionais de análise, inteípt-etação oi consolidação de
dados e informações, ou sewiço de prociuçãc ou tratamento de dados que não seja
de competência do órgão ou entidade

Parágrafo único. São vedadas exigências
acesso à informação

-elatlvas aos n-iotl.dos dc pedido de

D© ?rocedirmentü d Jâc8$$o à Infor!'nação

Art. 11. Recebido o pedido c e:
imediato.

!ndc a Informação dIspoR;vei o acesso será

$ 1' Caso não seja possível o acesso Imediato. o órgão ou unidade deverá, nc prazo
de até 20 (vinte) dias:

enviar a informação ao endereço físico ou eietrõnico Informado

11 - comunicar data, local e modo para realizar consulta à infornaação, efetuar
reprodução ou obter certidão reiati-/a à infol'rnaçãol

111 - comunicam' que :lãc Í)ossui a informação ou qt,;e não tem co:':hecimentc de $ua
existência

IV - indicar. caso tenha conheclme:"lto
informação ou quem a detenham ou

órgão oi entidade ies onsável pela

V indicar as razões da negativa, {oüal ou parcial, do acesso

$ 2' O prazo para i'esposta do pedida poderá seí pfonogado po!' 'i0 <dez) dias,
mediante justificativa encaminhada ac !-eauerente antes dc término do oíazo inicial
de 20 (vinte) dias.

Art. 12. Caso a informação estala dlsocnívei ao Í)úbilco Gm íorrrlaEO impresso)
eletrõnico ou em outro meic} de acesso u;''iveísal. o Órgão CL: unidade devem-á orientar
o requerente guarita ao local e niodü pai-a consultar, obter OL; reoroduzir a
informação

Parágrafo único. Na hipótese dc sapüf, o órgão ou unidade dasobriga-se do
fornecimento direto da informação, salve, sa o f qusíente declarar não dispor de
meios para consultar, obter üu repfoclczif a infofn'iaçãc.

Art. 'i3. Quando o fornece;ne!-!EC da informação Implicar reprodução de
documentos, observado G Í)rezo de íes.posta ao pedido, será alsponibiiizado ao
requerente que aícará com os custos.
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Parágrafo único. A reprodução de doce;i'bentos ocorrerá no o!-azo de dez dias,
contado da comprovação do pagamento oelo 'eqE-!erene ou da entrega de
declaração de pobreza por ele fim-;ada, nc$ termos da Lei n' 7.115. de 1983,
ressalvadas hipóteses justificadas erf: que, devido ao volume cu ao estado dos
documentos, a i'eprodução demande pnzc} superior

Art. 14. Negado o pedido de acesso à informação: será enviada ao
requerente, no prazo de resposta, comunicação corri:

razões da negativa de acesso e se= fundamento legal

11 possibilidade e prazo de recurso, co!-n indicação da autoridade que o apreciará

Art. '15. No caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento
das razões da negativa do acesso, poderá o requerente apresentar recurso no orazo
de lO (dez) dias, contado da ciêrlcia da decisão, à autoíidace iaieíaíquicamente
superior à que adorou a decisão, que deverá aprecia-io no i)faze de cinco dias,
contado da sua apresentação

CAPêTULÜ V

Art. 16. ConstiÍuein condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente
público:

1 -- recusar-se a fornecer Informação requerida ncs termos deste A.to, retardar
deliberadamente o seu fornecimento ou foi-necê-ia intenclonaimerlte de forma
incorreta, incompleta ou Imprecisa

11 -- utilizar indevidamente. subtrair. destruir, inutilizar: desfigurar. cite!'ar ou ocuit8rí
total ou parcialmente, Informação qu-n se encont!-e seb sua guarda, a que tenha
acesso ou sobre que tenha conhecimento em !-azão do exercício das atribuições de
cargo, emprego ou função públicas

ill agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidas de acesso nl'oínaaÇão

IV -- divulgar, permitir a divulgação, acesso!
informações previstas no ar-t. 5o deste rh-i0

;essa Indevido às

CAPITULO Vg

Di$POSIÇOE$ TIRÁNSETOERIA$ E FgPJAi$

Art. 17. C)s órgãos da administração direta clsste Poder i-eglsiativo adcquarão
suas políticas de gestão da infoímai;ão, oromoveíldo os ajustes necessários aos
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processamento, tíâmlte e arquivamento de documentos eprocessos de registro

informações.

A.rt. 18. Fica a Diretoria Geral, i'cspor'sável oeía disponibilização da
informação do local e horário de funcionamento do protocolo obra recebimento dos
pedidos feitos por meio físico e da dlvuigação do onde!'eço eletrõnico para os
pedidos feitos através da internet, hein como a disponibilização do modelo de
requerimento.

Art. 19. Aplicam-se subsidiariamente as ciemals normas estabelecidas pela
Lei Federal 12.527/291 1 , aos procedilnenios previstos neste Aio.

Art. 20. Este Ato entra em vigor" ia data de sua publicação

Art. 21 . Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Gãbirscte do. Pre#ldellÉe: ern a.Im+uohode 2G'1 7
/

. ., \---'i,ak.,,d c;'~ %,-...;
WALTER GÕMÊ$ CARNE:RG

PresideqÉe da C;amara MuriicÊpai

Registrado e Publicado na data suou nas te!';'ncs =c Caoüt do ra,.= 'i34 da Lei
Orgânica Municipal de Breves/PA.
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