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DECRETO Nº. 988, DE 27 DE ABRILDE 2016
Regulamenta a Lei Municipal nº. 1.330,
de 1º de abril de 2016, e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPARAÓ, no uso de suas atribuições legais
conferidas pelo art. 87, IX, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto regulamenta as disposições da Lei Municipal nº. 1.330, de 1º
de abril de 2016, especialmente no tocante ao procedimento previsto nos arts. 7º ao 11 da
referida Lei.
Art. 2º Sujeitam-se ao regime deste Decreto os órgãos da administração direta,
as autarquias e as fundações do Poder Executivo.
Art. 3º Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - Autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida,
recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;
II - Disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada
por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
III - Documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte
ou formato;
IV - Informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte
ou formato;
V - Informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou
identificável;
VI - Informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de
acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da
sociedade e do Estado, ou sob segredo de justiça;
VII - Integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à
origem, trânsito e destino;
VIII - Pedido de acesso digital: aquele que é realizado por meio do e-SIC do
órgão, diretamente no sítio oficial da entidade a que se destina;
IX - Pedido de acesso físico: aquele que é realizado no endereço físico ou sede
do órgão, mediante formulário ou outro documento material;
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X - Pedido de acesso por meio informal: aquele que é efetuado mediante envio
de e-mail, mensagem de texto ou pelas mídias sociais do órgão a que se destina;
XI - Pedido desarrazoado: aquele que não encontra amparo para a concessão de
acesso solicitado nos objetivos da LAI e tampouco nos seus dispositivos legais,
nem nas garantias fundamentais previstas na Lei Orgânica do Município,
caracterizando-se pela desconformidade com os interesses públicos do Estado
em prol da sociedade, como a segurança pública, a celeridade e a economicidade
da administração pública;
XII - Pedido desproporcional: aquele cujo atendimento comprometerá
significativamente a realização das atividades rotineiras da instituição requerida,
acarretando prejuízo injustificado aos direitos de outros solicitantes.
XIII - Pedido genérico: aquele que não é específico, ou seja, não descreve de
forma delimitada (quantidade, período temporal, localização, sujeito, recorte
temático e formato) o objeto do pedido de acesso à informação, o que
impossibilita a identificação e a compreensão do objeto da solicitação.
XIV - Primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo
de detalhamento possível, sem modificações.
XV - 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.
Parágrafo único. O pedido de acesso por meio informal, de que trata o inciso X
deste artigo, deverá ser adequado, no que couber, aos requisitos mínimos estabelecidos pela
Lei.
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Art. 5º O procedimento de acesso à informação será iniciado com a abertura de
procedimento administrativo, devidamente autuado, protocolizado e numerado, contendo a
indicação sucinta do requerente e de seu objeto, e ao qual serão juntados oportunamente:
I – o original ou cópia do pedido inicial, ou do recurso;
II – o original ou cópia do ato concessório ou denegatório do pedido inicial ou
do recurso, com comprovante de recebimento por parte do requerente;
III – a cópia da informação fornecida, conforme o caso;
IV – o original do parecer da autoridade competente, devidamente
fundamentado, em caso de indeferimento do pedido ou do recurso;
V – o ato de homologação do processo.
§ 1º O procedimento de acesso à informação, embora formal, se dará de forma
objetiva e ágil, observando-se, em todos os atos processuais, os princípios norteadores da
administração pública.
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§ 2º Quando o documento processual de que trata este artigo for cópia, deverá
a autoridade competente certificar que confere com o original.
Art. 6º A numeração dos procedimentos, de que trata o artigo anterior,
obedecerá à seguinte ordem, conforme Anexo Único deste Decreto:
I – número do órgão processante, com três dígitos;
II – número do órgão de origem, com três dígitos;
III – número da espécie de pedido, com dois dígitos;
IV – número do tipo de pedido, com dois dígitos;
V – número do ano do pedido, com quatro dígitos;
VI – número do mês do pedido, com dois dígitos;
VII – número do dia do pedido, com dois dígitos;
VIII – número de ordem do processo, contendo seis dígitos e iniciando-se em
000001.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º Às questões omissas ou não abrangidas por este Decreto, aplicar-se-á
subsidiariamente as premissas estabelecidas pelo Decreto Federal nº. 7.724, de 16 de maio de
2012.
Art. 8º -Integra o presente Decreto:
ANEXO ÚNICO – Da Numeração dos Procedimentos de Acesso à Informação
Art. 9º Revogadas as disposições contrárias, este Decreto regulamentar entra
em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de abril de 2016.

Caparaó, 10 de abril de 2016.

CRISTIANO XAVIER DA COSTA
Prefeito Municipal
Este texto não substitui o publicado na IOM, conforme Art. 104, caput, da Lei Orgânica do Município de Caparaó.

ANEXO ÚNICO
Da Numeração dos Procedimentos de Acesso à Informação
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Termo de Referência
Número do Órgão Processante

Número do Órgão de Origem

Número da Espécie de Pedido

Número do Tipo de Pedido
Número do Ano do Pedido
Número do Mês do Pedido
Número do Dia do Pedido
Número de Ordem do Processo

(xxx).(xxx).(xx).(xx).(xxxx).(xx).(xx).(xxxxxx)
001 – Poder Legislativo
002 – Poder Executivo
003 – PREVICAP
004 – CMRI
001 – Poder Legislativo
002 – Poder Executivo
003 – PREVICAP
01 – Pedido de Acesso
02 – Recurso a um SIC distinto
03 – Recurso à CMRI
04 – Recurso à CGE
01 – Pedido de acesso físico
02 – Pedido de acesso digital
03 – Pedido de acesso por meio informal
04 – Pedido de certidão para defesa de direitos
fundamentais ou esclarecimento de situações
(De 2016 em diante)
(De 01 a 12)
(De 01 a 31)
(Iniciando-se em 000001)

Este texto não substitui o publicado na IOM, conforme Art. 104, caput, da Lei Orgânica do Município de Caparaó.
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