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LEI N”. 1.755 - DE 30 DE DUTUBRD DE 2.013
Regulamenta e acesse a infennaçae publica pele cidadäe (Lei Federal N”
12.52T*'l'2El“l'l),

ne âmbite de peder executive

municipal,

ena nermas de

precedimentes e da eutras previdenciasD PREFEITO DD l'vlUNlClF'lD DE RINÓPDLIS
Face saber que a Câmara Municipal decreta e eu
sanciene a seguinte Lei:
Art. 1.” D acesse a infermaçãe pública garantidc ne incise XXXIII de
art. 5° e ne incise ll de § 3° de art- 3? e § 2° de art. 216 da CF se dara, ne ärnbite da
administraçae direta e indireta de Peder Executive Municipal de Ftinepelis, segunde
ditames da Lei Federal nf' 1252?, de 18 de Nevernbre de 2011.
Parárafe únice. Para estes efeites censidera¬se administraçac
indireta alem das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e seciedades
de ecenemia, as entidades privadas sem ﬁns lucratives que recebam recurses
publices eu subvenções scciais de Municipie de Rinepelis, eu cem este mantenha
ccntrate de gestae, terme de parceria, cenvenies, acerdes, ajustes eu cutres
instrumentes cengeneres.
Art.

2.”

Esta

Lei

estabelece

precedimentes

para

que

a

Administraçãe Municipal, ne ämbite de Peder Executive, cumpra cem eficiencia e
efetividade as determinaçees da Lei Federal 'l2.52?ƒ1“l, estabelecende regras para a
gestae das infenriaçdes e decumentes públiccs e sigileses gerades per este Peder.
§ 1.” Ceme dccumentes sigileses pedem exemplificar a ficha
cadastral cem es dades pesseais de servtder públice, es dades fiscais repassades
pele centribuinte para efeites de cadastramente e lançamente fiscal, e centeede des
envelepes para habilitaçäe e prepestas em preeesses licitateries de qualquer
natureza enquante a lei exigir que permaneçam lacrades. e prentuarie medicikde
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pacientes, as netiﬁcaçdes cempulserias centende a identiﬁcaçäe de pacientes cem

deencas infecte centagiesas.
§ 2." Havende dúvida quante ac sigile da infermaçäe em hipeteses
diferentes das exempliﬁcadas ne paragrafe anterier, e acesse semente pedera se
dar apes a cencerdancia de titular de ergäe
Art. 3.” A titule de erientaçae, praticidade e segurança na execucäe
das ncrmas ditadas per esta Lei, repred uz-se as deﬂniçees para es tennes
utilizades, dadas ne art. 4° da Lei Federal 'l2.52?ƒ11, a saber:
I - infermaçãe: dades, preeessades eu nae, que pedem ser utilizades
para preduçae e transmissãe de cenhecimente, centides em qualquer meie, supcrte
eu fermate;
ll - decumente: unidade de registre de infennaçees. qualquer que
seja e supcrte eu fermate;
Ill - infermaçae sigilesa: aquela submetida temperariamente a
restricäe de acesse publice em razae de sua imprescindibilidade para a seguranca
da seciedade e de Estade;
IV - infermaçac pesseal: aquela relacienada a pessea natural
identificada eu identiticavel;
`v' - tratamente da infermaçäe: cenjunte de açües referentes a
preduçäe, reeepçäe, classifieaçäe, utilizaç:ae_ acesse, repreduçäe, transperte,
transmissae, distribuiçae, arquivamente. arrnazenamente, eliminaçae. avaliacäe,
destinacãe eu centrele da infermaeäe;
Vl - dispenibilidade: qualidade da infenriacae que pede ser
cenhecida e utilizada per individues, equipamentes eu sistemas auterizades;
vil - autenticidade: qualidade da infemwaeae que tenha side
preduxida,

expedida,

r cebida

eu

mediticada

per

determinade

individue,

equipamente eu sistema;

In

iu “ri

|]||

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RINÕPOLIS
EsTP.ee ee sﬁe |=v¬iuLe

I-.ﬂ.à.=-.P-.IL
II.

_-II

'

"I|I.r.Il-LI|"

Vlll - integridade: qualidade da infemtacae nae medificada, inclusive
quante a erigem, transite e destine;
ll - primariedade: qualidade da infermaçae celetada na fente, cem e

maxime de detalhamente pessivei, sem medificaçbes_
Art. 4." D service de infermaçees ae cidadae ne ambite da
administraçae direta e indireta de Peder Executive municipal sera ceerdenade pele
Centrele lnterne, a quem cempete erientar, cebrar e fiscalizar a efetividade per parte

des ergaes públices na prestaçäe deste senriçe.
§ 1.” Cempete ae Centrete lnterne tambem, divulgar erientaçae ae
eidadae quante a ferma de precedimente para e acesse a inferrnaçae pública,
utilizande, para tante a pagina de Municipie de Rinepelis na "internet".
§ 2.” Tedcs es Órgacs da Administraçae municipal elencades ne
Paragrafe ünice de art. 1° desta Lei ficam suberdinades ae Centrele lnternc ne que
se referir a eficiencia e eficacia ne cumprimente das nermas estabelecidas nesta Lei.
Art. 5." Cada ergae da Administraçae direta e indireta de lvlunicipie
devera ser cenvecade pele Centrele lnterne para designar servider titular cem um
substitute, letades ne ergae, que serae respensaveis per receber a selicitacae da
infermaçae cerrespendente ae seu seter eu que estiver a sua dispesiçae. bem ceme
dispenibiliza-la ae interessade ne tampe, mede e ferma aqui regulamentade.
§ 1.” Na pagina eticial na "internet" cada ergae devera fazer censtar
em destaque, permanentemente, e endereçe fisice e virtual ende e interessade
pedera requerer a infermaçãe desejada, bem ceme e neme de servider respensavel
pele service, inclusive e númere de telefene atraves de qual este pedera ser
centatade ne herarie de expediente\
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§ 2.” D senrider designade ceme substitute atendera nes
impedimentes de titular.
§ 3.° Ds servideres designades para este trabalhe bem ceme tedes
es que c Centrele Interne entender neeessarie serae permanentemente capaeitades
para atuarem na implementaçae e cerrete funcienamente desta pelitica de acesse a
infermacae.
Art. E.” Nes cases de repasse de recurse publice, subvençees

seciais eu ceiebraçae de ccntrate de gestae. cenvenie, acerde cem entidade privada
sem fins lucratives esta devera ser alertada fermalmente da respensabilidade pele
acesse a infermaçãe.
Art. T.” D pedide da infermaçae publica devera ser feite fermalmente
per meie fisice eu per meie virtual, nele devende censtar, ebrigateriamente:
I - D neme, qualificaçäe e númere de decumente de identidade de
selicitante;
ll - D endereçe cemplete de selicitante, inclusive e virtual se tiver;
Ill

A descriçae clara e cempleta da infemwacae eu de decumente

desejade.
Paragrafe únice. A falta de um des requisites previstes ne caput
deste artige implicará na deveiuçae de requerimente pele mesme meie em que fei
feite, sugerinde-se a ccmplementaçae de dade faltese eu incempiete para que pessa
ter presseguimente.
Art. B.” Ne case de e interessade desejar cepia de decumente, esta
semente pedera ser entregue depeis de autenticada pele servider respensavei pele
fernecimente, ficande a carge de selicitante e pagamente de seu custe.
§ 1.° Be e velume de decumentes selicitades fer significativ e e
selicitante tiver urgencia em te-les pedera indicar, ne requerimente. a e

rasa
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especializada neste service para a extraçae das cepias, desde que sediada neste
lvtunicipie.
§ 2." Igual precedimente previste ne paragrafe anterier se dara.
neste case ebrigateriamente, quande e decumente desejade estiver fera des
parámetres da capacidade de extracáe de equipamente existente na Prefeitura§ 3." Nas hipóteses previstas nes paragrafes anterieres e eriginal de
decumente publice semente sairá de drgáe per ele respensável seb a guarda de um
servider públice que acempanhara a extraçae date) cepia(s)- Neste case as cepias
serae entregues ae interessade independentemente da autenticaçáe prevista ne
caput deste artige.
§ 4.” As cepias extraidas em equipamente da Prefeitura semente
pederáe ser executadas apes a cemprevacae de receihimente de seu custe em faver

da Prefeitura.
§ 5." D Centrele lnterne estabelecerá, per Pertaria, tabela de prece
per fetecepia, usandc ceme parametre e prece praticade pelas empresas
especializadas sediadas ne lvtunicipie. Havende divergência de mercade entre
estas, e prece a ser praticade deverá ser igual a de mener custe.
§ 6.” D Dentrele lnterne, juntamente cem a Departamente de
Finanças, estabelecerá e decumente adequade para e recelhimente de dnus
previste nes parágrafes anterieres.
Art. 9.” Cluande pessivel e e requerente assim aceitar, a infermacae
pederá ser fernecida em fcrmate digital atraves da "internet".
Paragrafe únice. Na hipetese de a infermacäe selicitada já censtar
na página eficial virtual da Prefeitura, e servider semente dara esta infenriacae ae
requerente, indicande e endereçe cerrete para encentra-la. \`-Í
l

PREFEITURA eo MUNICÍPIO DE RIIvÓPeLIs
.-

ESTADO DE SAO PAULO

¬||"rl"I"|¬r'r'I

"h .
II

I I-'
""-'ILHI-u|.="'

ArL 10. A infermaçae dispenivei devera ser respendida ne praze
-

máxime de 24 heras da data em que se deu e preteceie, sende prudente que se faca
de ferma imediata.
§ 1." Nac sende pessivel e acesse imediate da infermacäe na ferma
dispesta ne caput deste artige, e ergae eu entidade que receber e pedide deverá:
l - dispenibilizá-la ne praze de 20 (vinte) dias, cemunicande ae
interessade, neste mesme praze, e lccal e mede que a mesma será fernecida eu e
endereçe ende pedera ser censultada:
il - O praze referide ne incise anterier pedera ser prerregade per
mais ii) tdezj dias mediante justiﬁcativa expressa, da qual será cientificade e
requerente.
§ 2." Em se tratande de infermaçáe tetal eu parcialmente sigilesa, e
requerente deverá ser. ne praze estabelecide ne caput deste artige, infemtade da
negativa de fernecimente, bem ceme da pessibiiidade de recurse, praze e cendiçdes
para sua interpesiçae, indicande a auteridade cempetente para sua apreciaçae
Art. 11. O interessade na infcnnaçae pública que per qualquer
metive nae fer atendide satisfateriamente em suas pretensees terá direite a recurse
ne praze de 'liIi (dez) dias da data da ciencia da respesta_
§ 1." O recurse previste ne caput deste artige será fermal, centende
as razees de incenfermisme, e dirigide á auteridade máxima de ergae respensávei
pela respesta, que deverá se manifestar ne praze de 05 {cincc) dias úteis da data de
pretecele.
§ 2.” Mantida a recusa pela auteridade cempetente, esta deverá
_
_ _
_
. _
, I
remeter e apele juntamente cem sua decisae ae Prefeite Municipal que, em uitigna
I
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instancia administrativa, ratificará a decisae eu atenderá e acesse a infermacae

desejadaArt. 12. O servider púbiice municipal respensávei pele acesse a
infermaçáe e que descumprir, seb qualquer pretexte, as determinações desta Lei,
destruir eu alterar infermacáe pública, recusar de fernecõ-la, imper sigiie para
ebtencae de preveite pesseal eu que de má-fe divulgar infermaçáe sigiiesa tica
sujeite as penas previstas ne art- 32 e seguintes da Lei 12.52?!1 1, que deveráe ser
aplicadas ebedecende-se as fermalidades previstas estatutanamente.
Farágrafe únice. Idantica respensabilidade recairá sebre qualquer
senrider públice municipal que destruir eu alterar infennaçae pública eu facilitar e
acesse aquelas de natureza sigiiesa.
Art. 13. É dever des õrgaes e entidades publicas centinuar a
premever a divulgaçáe de tedes es ates da Administraçae na cenfermidade de que
preve e art. 3? e seus incises da Censtituiçãe Federal cfc art. 8° da Lei Federal nf'
'i2.5E?I11.
Parágrafe únice. As divulgações de que trata e caput deste artige
deverae ser feitas, independentemente da utilizaçae de cutres meies, em sitie eficial
da Prefeitura na internet, sende e titular de cada õrgáe respensável direte pela
atuaiizacae diária desta pagina, bem ceme peia autenticidade e dispenibilidade da
mesma.
Art. 14. O Municipie manterá e "PertaI da Internet da Prefeitura"

ceme um canal de cemunicaçae entre e geverne e a seciedade, facilitande a esta e
acesse aes pertais, tais ceme: execuçáe erçamentaria; recurses públiccs recebides
e eu transferides de eutres õrgaes cem a expesieae da erigem, valeres e
faverecides; ates de gestáe cem e servider públice municipal, respeitande aquﬁes
l
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censiderades sigiieses; celebraçãe de ccntrates e cenvenies (minuta) e eutras

avenças cerrelatas: etc.,_
Art. 15. Ae ﬁnal de cada mas e ate e quinte dia de mas
subsequente. tedes es õrgaes da Administracae direta eu indireta de Peder
Executive Municipal remeterae ae Oentrele lnterne des services de acesse á

infermacae relatõrie de atendimente de mes, para ﬁns estatistices.
Art. 16. Esta Lei entra em viger na data de sua publicacae.
revegadas as dispesiçees em centrárie_
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RINOPOLIS, em EIU de Outubre
de 211113.
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Registrada em Livre prõprie e publicada ne quadre de editais de
Departamente Administrative da Prefeitura de Municipie de Rinõpelis, em SD de
Outubre de 2.013.
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