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LEI MUNICIPAL N'. 4.1I2l20I5

\,, o PREFEITO CONSTITUCIONAL DA VITORIA DE SANTO nNrÃO
PERNAMBUCO - faz saber que o PODER LEGISLATM MUNICIPAL decretou e este

sanciona a presente l,ei:

Art. 1o Fica determinado, no âmbito do Poder Executivo Municipal da Vitória de Santo

Antão, os procedimentos para a garantia do acesso à informação, conforme o disposto na Lei
Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2071.

Art. 2o Os órgáos e as entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Municipal da Vitória de Santo Antão assegurarão às pessoas naturais e jurídicas, o direito de

acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de

forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da

Administração Priblica e as diretrizes previstas na lri Federal n" 12.527, de 18 de novembro

de 2011.

\,,' § l' - As entidades privadas sem fins lucrativos que recebam Íecursos públicos - diretamente

do orçamento ou mediante subvenção social, termo de parceria, convênio, acordo, ajuste ou

outro instrumento congênere - para a realização de açóes de interesse público, submetem-se,

no que couber, à determinação prevista no caput deste artigo.

§ 2'- A prestação da informação pelas entidades previstas no § 1" deste artigo refere-se à

parcela e à destinação dos recursos públicos recebidos. Podendo para tanto, uÍilizar sites

próprios ou outros si/es eletrônicos oficiais.

Art. 3o Para os efeitos desta ki, considera-se:

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e

transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou foÍmato;
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III - informação sigilosa: informação submetida, temporariamente, à restrição de acesso

público em razáo de sua imprescindibilidade para a seguÍança da sociedade e do Município, e

aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo; e

IV - informaçáo pessoal: informação relacionada à pessoa natural identificada ou

identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem.

Aú. 4" É dever de todos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deste Poder

Executivo Municipal da Vitória de Santo Antão, promoverem, independente de requerimento,

a divulgação em seus sítios na internet, informações de interesse coletivo ou geral por eles

produzidas ou custodiadas.

Art. 5" O Poder Executivo Municipal da Vitória de Santo Antão manterá, no Portal de Acesso

à Informação Pública na internet, os seguintes dados:

I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais caÍgos e seus

ocupantes, endereço e telefones das unidades, horiírios de atendimento ao público;

II - programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável,
principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;

III - repasses ou transferências de recursos financeiros;

IV - execução orçamentária e financeira detalhada;

V - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos
firmados e notas de empeúo emitidas;

_.-- VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e

\-, emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, e quaisquer outras vantagens
pecuniárias, desde que não sejam eventuais, bem como proventos de aposentadoria e pensões
daqueles que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme ato da Secretaria de
Administração e Finanças Municipal ;

VII - respostas às perguntas mais lrequentes da sociedade; e

VIII - contato da autoridade de monitoramento, designa da nos termos do artigo 40 da t-ei
Federal no 12.52712O11, telefone e correio eletrônico.

Art. 6" A divulgação das informações previstas no artigo 5o desta ki não exclui outras
hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislaçáo.

Art. 7o Esta lri será regulamentada pelo Executivo no prazo sessenta dias, contados da data

da sua publicação
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Art.8'É aplicável subsidiariamente ao procedimento de que tÍata esta l-Êi, a l-ei Federal n"

12527 , de 18 de novembro de 201 1.

Art. 9o Esta l*i entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçóes em

contrário.

Vitória de Santo Antão,30 de dezembro de 2015.

ELIAS VES DE LIRA
refeito

JOSÉ GE S DE ARAUJO JUNIOR
Vereador
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