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ESTAIJO DE MATO GROSSO 
tEFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

VALE DO CABAAL 
GAHINETE DA PREFEITA 

LEI MUNICIPAL No 596, DE 27 BE NOVEMBRO BE 2012. 

"Regula o acesso a informacoes previsto no 
inciso XXXIII do art 5°, inciso II do § 3° do art 
37e no § 2° do art 216 da Constituiçdo Federal, 
e dii outrasprovidências." 

A PREFEITA MUNICIPAL DE 1110 BRANCO, Estado de Mato Grosso, Senhora 
NEUZA MARIA DE SOUZA SILVA, no uso de suas atribuiçoes legais, conferidas em 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei: 

CAPITULO I 
DAS DISP0sIc0EsAJERA.IS. 

gg 

Art.i°.- Esta Lei regulamenta o direito constitucional tie acesso A informaçao, a 
fim de garantir sua efetividade, consoante previsto no inciso XXXIII do artigo 5°, no 
inciso II, &`§,.;3t9  dr go 37 e no § 2°, do arIigo1ó cia Constituiçao Federal ,bern 
como Os regramentos encartados na Lei n° 12.527/2011. 
Art. 2 0. A informaopiThlica dcvcrá estar acessIvel a todos, adotando este Municipio as 
medidas necessârias paragarantir acessibilidade de conteüdo para_j.pessoas cam 
deficiência. 

CAPITULO U 
DO ACESSO A INF0RMAcOEs E DA SUA DWuLGAcA0 

Art. 3°. 0 acesso a informaçao compreende os direitos de obter orientaçäo sobre os 
procedimentos para a conseeuçao de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 
encontrada cm obtida a informaçAo almejada. 
§ 1°. Quando nAo for autorizado acesso integral a informaçào por ser ela parcialmente 
sigilosa, é assegurado o acesso a parte nào sigilosa por meio de certidào, extrato ou cópia 
com ocultaçào da parte sob sigilo. 
§ 2°. Informado do extravio da informaçào solicitada, poderA o interessado requerer ao 
Prefeito Municipal, a imediata abertura de sindicancia para apurar o desaparecimento da 
respeetiva documentaçâo. 
§ 3°. Verificada a hipótese prevista no § 2° deste artigo, o responsável pela guarda da 
informaçâo extraviada devera, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar os 
meios deprovas cabIveis. 
Art. 4°. E dever do MunicIpio promover, independentemente de requerimentos, a 
divulgaçao em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informaçOes de 
interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas pelo órgão. 
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§ 10. Na divulgação das informaçOes a que se refere o caput, devetho constar, no mInimo: 
I. registro das competéncias e estrutura organizacional, endereços e telefones das 
respectivas unidades e horarios de atendirnento ao püblico; 
II. registros de quaisquer repasses ou transferéncias de recursos financeiros; 
III. registros de despesas; 
IV. informaçöes concernentes a procedimentos Iicitatorios, inclusive os respectivos 
editais e resultados, bern como a todos os contratos celebrados; 
V. dados gerais para o acompanhamento de programas, açOes, projetos e obras; e, 
VI. respostas a perguntas mais frequentes da sociedade, 
§ 2° As inforrnaçOes constantes dos incisos do § 10, devero estar disponIveis no Portal 
Transparéncia do Municipio. 
Art. 5°. 0 acesso a informaçOes püblicas será assegurado mediante: 
I. criaçào de Serviço de Infornmçoes ao CidadLo, yinculadaâ Ouvidoria do Municipio de 

	

Rio Branco. em local com condiçOcs apropriada zpath:t 	H 
a) atender e 7 i,cntar o püblico quanto ao ace sO a informaçOcs; 
b) inforniarsobrëatramitaçâo de docurneritos nas suas respeclivas unidach,s; 
c) protocoli7ar docümtntos c requerirnentos de aceso•a,iiiformaçOes. 

CAPITULO III 
DO PROCEDIMEiNTODE ACESSO A INFORMAçAO€. 

- SçaoI 

	

DoPidido4e AcessO 	 -: 

Art. 6°. Qualquer interessado poderá lipresentar pedido de acesso a informaçOes ao 
MunicIpio por qualquer rneio legItimo. 
§ 10. 0 pedido de acesso a informaçao deve observar os seguintcs requisitos: 
I. ter como destinatário o Serviço de InformaçAo ao Cidadão - SIC, junto a Ouvidoria do 
Municipio de Rio Branco. 
II. conter a identificação do requerente (nome, RG, CPF, endereço, e-mail e telefone) e a 
especificaçào da informaçao requerida; 
III. ser efetuado preferencialmente por meio do preenchirnento de formulário eletrônico 
disponibilizado no Portal Transparência do MunicIpio; e 
IV. alternativamente, ao inciso III, ser forrnulado ao Serviço de Informaçào ao Cidadão 
(SIC) junto a Ouvidoria, por intermédio dos demais canais de comunicação. 
§ 2°. Para o acesso a inforntaçOes de interesse püblico, a identiflcaçào do requerente nAo 
pode conter exigéncias que inviabilizem a solicitaçAo. 
§ 3°. Sào vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação 
de informaçOes de interesse publico. 
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Art. 7°. 0 pedido de acesso a iriformaçào seth atendido pela equipe da Ouvidoria de 
mediato, sempre que possIvel. 
§ 1°. Caso não seja possivel atender de imediato ao pedido, haverá eomunicaçào ao 
interessado, fixando-se o prazo para resposta não superior a 20 (vinte) dias, admitida 
prorrogação por 10 (dez) dias, nos termos da Lei Federal no 12.527! 2011. 
§ 2°. A eventual prorrogaçäo será devidamente justificada ao requerente, se este assim 
solicitar. 
§ 3°. A informaçào armazenada em formato digital será assim fornecida, ressalvado 
pedido expresso do requerente. 
§ 4°. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informaçao total ou 
parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, 
praos e condiçOes para sua intcrposiçAo, devendo, ainda, ser-Ihe indicada a autoridade 
competente para sua apreciaco. 
Art. 81. NAo serAo atendidos pedidos de acessq.iiifornthçao: - 
I. genéfiqoi 4, 
IL desproporciopajs  ou desaiiazoados; ou 
III que exilani trabalko adiuoiiais de andlise 1ntLrpretaUO ou consolidaçao de dados e 
informaçOes, oil scn'.içb de produçâo ou tratarnerito dc dadps qUC näo seja de 
competéncia do óro ëu entidade. 
Parágrafo unico. Na hitese do inciso 111 do caput, o orgâo ou entidàde devcrã, caso 
tenha conhecimento, indicar o local onde se encontrarn as inforrnaçOes a partir das quais 
o requerente podera realizar a interpretaçäo con soli daçao OU tidtdIIiCfltO dc dados 

Seçäo II 
Da Tramitaçäo Interna 

Art. 9°. 0 pedido de informaçâo formulado pelo interessado seth encarninhado ao 
Serviço de Informaçao ao Cidado - SIC, vinculado a Ouvidoria do MunicIpio de Rio 
Branco, o qual disciplinath acerca das demais etapas de tramitaçäo, bern como prazos a 
serem respeitados, dentro do Organ. 

SeçAo III 
Dos Recursos 

Art. 10. Negado o acesso a informaçao o requerente poderá recorrer contra a decisan no 
prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência a Controladoria-Geral do Municipio, se: 
I. o acesso a informaçao näo classificada como sigilosa for negado; 
II. a decisào de negativa de acesso a informaçao total ou parcialmente classificada como 
sigilosa no indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem 
possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificaçao; 
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III. Os procedimentos de classificaçao de inforrnação sigilosa, estabelecidos nesta Lei, 
nâo tiverern sido observados;e 
IV. estiverem sendo deseumpridos prazos ou outros procedirnentos previstos nesta Lei. 
§ 10. 0 recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido a Controladoria-Geral 
do MunicIpio depois de submetido a apreciaçâo de pelo menos urna autoridade 
hierarquicarnente superior àquela que exarou a decisAo impugnada. 
§ 2°. Verificada a procedência das razöes do recurso, a Controladoria-Geral do Municipio 
deterrninará ao órgAo on entidade que adote as providências necessárias para dar 
curnprimento ao disposto nesta Lei. 
Art. 11. Aplica-se subsidiariarnente, no que couber, a Lei no 7.692, de 10  de juiho de 
2002, ao procedimento de que trata este CapItulo. 

Gerais 

Art. 12. Nao podera sër negado acesso a infoiimcâo neccssária a tut&a judicial ou 
administrativa de direitos fundamentals. 
Parägrafo ñnico. AsinforrnaçOes ou docurnentos que versern sobre.:,condutas que 
impliquern violaçAo dos direitos hum4nosipraticada por agentes pUblicos on a mando dc 
autoridades publicas, nAo poderao et dbjcto de restriç.ao de acesso 
Art 13 0 disposto nesta Let näo excltq,-ds dJrnais hip 	 ede segredo otcses legais de7sigilo  
de justiça, nern as hipOteses de se redo industrial decorrentes da exploraçäu direta de 
atividade eeonômica pelo Estado on por pessoa fisica on entidade privada que tenha 
qualquer vInculo corn o Poder Püblico. 

SeçAo II 
Das Informaçoes Pessoais 

Art. 14. 0 tratarnento das inforrnaçOes pessoais deve ser feito de forma transparente e 
corn respeito a intirnidade, vida privada, honra e imagern das pessoas, bern corno as 
liberdades e garantias individuais. 
§ 1°. As inforrnaçOes pessoais, a que se refere este artigo, relativas a intirnidade, vida 
privada, honra e irnagern: 
I. terào seu acesso restrito, independenternente de classificaçao de sigilo e pelo prazo 
máxirno de cern anos a contar da sua data de produçao, a agentes püblicos legairnente 
autorizados e a pessoa a que elas se referirem; e 
II. poderAo ter autorizada sua divulgaçao ou acesso por terceiros diante de previsAo legal 
ou consentirnento expresso da pessoa a que elas se referirern. 

Av. Cerejeiras n o  90- Fone (065) 3257-1197/3257-1146 - Rio Branco-Ml 	
. Site: www.riobranco.mt.gov.br  - E-mail: prefeiturp@riobraco.mt.gpv.br 	' 

co 

DASH 

47 
'O 



ESTADO DE MATO GROSSO 
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§ 2°. Aquele que obtiver acesso as informaçOes de que trata este artigo responsabiliza-se 
pelo sen use indevido. 
§ 

30• 0 consentirnento referido no inciso II do §1° nào seth exigido quando as 
informaçOes forem necessárias: 
I. a prevençào e diagnôstico medico, quando a pessoa estiver fisica on legalmente 
incapaz, e para utilizaçâo Unica e exciusivamente para o tratamento medico; 
II. a realizaçäo de estatisticas e pesquisas cientificas de evidente interesse püblico ou 
geral, previstos cm lei, sendo vedada a identificaçao da pessoa a que as inforrnaçOes se 
referirem; 
Ill. ao cumprimento de ordern judicial; ou 
IV. a proteção do interesse pUblico e geral preponderante. 
§ 4°. Observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade, a restriçäo de 
aceèso a informaçao relativa a vida privada, hoirgeniL  de pessoa nab poderá ser 
invoc\da corn o intuito de prejudicar procejZIt$uracao  de inegulandades em que 
estiver èijv&%da ou açOes voltadas para a recuperacäo de fafos htstoncos de mawr 
relevância...,. 

CAPITULOV 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 15. Coustituern condutas ihiitas que eRsejarn resportsabilidade do agethe páblico: 
I. recusar-se a fornecer informhO rrequerida flOs -ternids desta L4 retardar 
deliberadarnente o seu fornecimenth w..for1ieó-Ia  rntenci9nalniente de. £orrnä incorreta, 
incompleta on imprecisa; 
H. utilizar indevidarnente, bern como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou 
ocultar, total on parcialmente, inforrnaçào que se encontre sob sna guarda, on a que tenha 
acesso ou conhecimento em razào do exercicio das atribuiçOes de cargo, emprego on 
ftinçAo püblica; 
III. agir corn dolo on má-f6 na analise das solicitaçOes de acesso a informaçao; 
IV. divulgar ou permitir a divulgacao ou acessar ou permitir acesso indevido a 
informaçao sigilosa on informaçào pessoal; 
V. irnpor sigilo a informaçAo para obter proveito pessoal ou de terceiro, on para fins de 
ocultaçao de ato ilegal cornetido por si ou per outrem; 
VI. ocultar da revisAo de autoridade superior competente informaçAo sigilosa para 
beneficiar a si ou a outrem, on em prejuizo de terceiros; e 
VII. clestruir on subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possiveis 
violaçOes de direitos hurnanos por parte de agentes do Municfpio. 
Art. 16. Os órgAos e entidades püblicas respondern diretarnente pelos danos causados ern 
decorrencia da divulgaçao nab autorizada ou utilizaçào indevida de inforrnaçOes sigilosas 
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on informaçOes pessoais, assegurado o direito de apurar responsabilidade flincional nos 
casos de dolo on culpa. 
Paragralo unico. 0 disposto neste artigo aplica-se a pessoa fisica ou entidade privada 
que, em virtude de qualquer vmnculo corn -órgãos ou entidades, tenha acesso a inforrnaçäo 
sigilosa ou pessoal e a submeta a tratarnento indevido. 

CAP1TULO VI 
DAS DlsPosIçOEs FINAlS E TRANSITOBJAS 

Art. 17. No prazo de sessenta dias, a contar da vigncia desta Lei, o dirigente máximo de 
cada órgAo on entidade da adrninistraçào pUblica municipal direta, autárquica e 
flindacional designara autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito 
do respectivo orgão ou entidade, exercer as seguji1p4 
I assqgurar o cumprimento das normas 	 informaço, de forma 
eficientd e d1içuada aos objetivos dcsta Lei:s 9  
II. rnonitorar a cinplementacão do disposto nesta Lei e apresentar rélatórios periódicos 
sobre o se u Sthpr1inntp; 	 NiI. 

III. recomendaf S rnedldas inclispensáveis a imp1ementaç& ao aperfciçoainento das 
normas eprocedirnentos necessários ao correto cumprirnento do diosto nesta Leh e 
IV. orientar as respectivas unidadcs no que se refere ao cumprimento do:.disposto nesla 
Lei e seus regulamentos. 
Art 18 0 Poder Executivo regularnentara o sposto!bp9rW Let no piazo de 	to e vinte 
dias a contar da data de sua pub1icaç ; 	 -: 
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na dati de sua publicaçao, revogam-se as disposiçoes em 
contrário. 

Gabinete da Prefeita, Edificio Sede do Poder Executivo, em Rio Branco -MT, 27 de 
novembro de 2012. 

NEUZA MARAOUZA SIL VA 
 -P FEITA- 

Av. Cerejeiras n O  90 Fone (065) 3257-1197/3257-1146 - Rio Branco-Ml 	S Site: www.riobranco.mt.gov.br  - E-mail: 
tip &tOnc' 


