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PORTARIA RH-060/2013 

A Mesa da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, bem como o que determina a Lei Orgânica do 
Município de Bauru, no seu artigo 18, inciso Ili, combinado com o artigo 15, 
inciso li, alínea "b", da Resolução 263/90 - Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Bauru e considerando a necessidade de adequar os trabalhos 
deste Poder Legislativo à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
RESOLVE regulamentar o ACESSO A INFORMAÇÃO e dá providências 
correlatas no âmbito da Câmara Municipa'I, conforme segue: 
Artigo 1°. Este ato administrativo define procedimentos a serem observados 

pela Câmara Municipal de Bauru, à vista das normas gerais 
estabelecidas na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011. 

Artigo 2°. O direito fundamental de acesso a documentos, dados e 
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informações será assegurado mediante: 
observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção; 
implementação de política interna de arquivos e gestão de 
documentos; 
divulgação de informações de interesse público, independentemente 
de solicitações; 
utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; 
fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência. 

Artigo 3°. Para os efeitos deste ato, consideram-se as seguintes definições: 
1 - arquivos públicos: conjuntos de documentos produzidos, recebidos e r-�-. 

acumulados pela Câmara Municipal, no exercício de suas funções e 
atividades; 

li - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida, recebida ou modificada por determinado individuo, 
equipamento ou sistema; 

Ili -

IV-

documentos de arquivo: todos os registros de informação, em 
qualquer suporte, inclusive o magnético ou óptico, produzidos, 
recebidos ou acumulados pela Câmara Municipal, no exercício de 
suas funções e atividades; 
disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e Á), 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados; 
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V - documento: unidade de registro de informações, qualquer 
suporte ou formato; 

VI - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados 
para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 
meio, suporte ou formato; 

VII - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada 
ou identificável; 

VIII - informação pessoal sigilosa: aquela relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável, relativas à intimidade, vida privada, honra 
e imagem, bem como às liberdades e garantias individuais. 

IX - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de 
acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança 
da sociedade e do Estado; 

X - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto 
à origem, trânsito e destino; 

XI - serviço ou atendimento presencial: aquele prestado na presença 
física do cidadão, principal beneficiário ou interessado no serviço; 

XII - serviço ou atendimento eletrônico: aquele prestado remotamente ou à 
distância, utilizando meios eletrônicos de comunicação; 

XIII - grande quantidade: em papel - quantidade superior a 200 (duzentas) 
folhas; formato digital - superior a 4,0 Gb (gigabit); 

Artigo 4°. É dever da Câmara Municipal: 
1 - promover a gestão transparente de documentos, dados e 

informações, assegurando sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade, para garantir o pleno direito de acesso; 

li - divulgar documentos, dados e informações -de interesse coletivo ou 
geral, sob sua custódia, independentemente de solicitações; 

Ili - proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, 
por meio de critérios técnicos e objetivos, o menos restritivo possível. 

IV - providenciar a elaboração de planos de classificação e tabelas de 
temporalidade de documentos de suas atividades-fim; 

V - manter e zelar os documentos produzidos, recebidos e acumulados 
pela Câmara Municipal, no exercício de suas funções e atividades; 

Artigo 5°. O acesso aos documentos, dados e informações compreende, 
entre outros, os direitos de obter: 

1 - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, 
bem como sobre o meio pelo qual poderá ser encontrado ou obtido o 

' 

documento, dado ou informação almejada; 

ij li - dado ou informação contida em registros ou documentos, produzidos _ -, 
ou acumulados pela Câmara Municipal; 
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Ili - dado, informação ou documento, quandh sigiloso ou e caráter 
pessoal (íntimo/privado), sobre atividade exercida pelo Vereador, 
pelas Diretorias e Chefias da Câmara Municipal; 

IV - documento, dado ou informação pertinente à administração do 
patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos 
administrativos; 

V - documento, dado ou informação relativo ao resultado de inspeções, 
fiscalizações, audiências e reuniões públicas, auditorias, prestações e 
tomadas de contas da Administração Pública Direta e Indireta, 
incluindo prestações de contas de exercícios financeiros, desde que 
submetidos a apreciação da Câmara Municipal e que estejam sob a 
sua guarda (arquivo). 

§ 1° - O acesso aos documentos, dados e informações previsto no caput 
deste artigo não compreende as informações pessoais, privadas e 
de foro íntimo, cujo sigilo seja imprescindível à segurança do 
informado. 

§ 2° - Quando não for autorizado acesso integral ao documento, dado ou 
informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o 
acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia 
com ocultação da parte sob sigilo. 

§ 3° - O direito de acesso aos documentos, aos dados ou às informações 
neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e 
do ato administrativo será assegurado com a edição do ato 
decisório respectivo. 

§ 4° - A negativa de acesso aos documentos, dados e informações objeto 
de pedido formulado, quando não fundamentada,, sujeitará o 
responsável a medidas disciplinares, nos termos do artigo 32 da 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

§ 5° - Comunicado ao solicitante q extravio da informação pretendida, 
poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata 
instauração de apuração preliminar para investigar o 
desaparecimento da respectiva documentação. 

§ 6° - Verificada a hipótese prevista no § 5° deste artigo, o responsável 
pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) 
dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua 
alegação. 

Artigo 6°. O pedido de informação deverá ser apresentado à Câmara 
Municipal, por qualquer meio legítimo que contenha a identificação 
completa do interessado (nome, número de documento e endereço 
completo) e a especificação da informação requerida. 

§ 1 ° - O não atendimento ao caput deste artigo imporá a recusa 
temporária do pedido, impossibilitando o respectivo protocolo. 
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§ 2° - A contagem do prazo para prestar a informação, rnrcra e-á no 
primeiro dia útil subsequente ao pedido, independente do horário 
da sua efetivação. 

§ 3° - Aplica-se a regra contida no parágrafo antecedente, quando 
ocorrer fato jurídico/administrativo que suspenda ou venha 
interromper o expediente da Câmara Municipal. 

§ 4° - Em todas as hipóteses anteriores, a contagem do prazo ficará 
suspensa enquanto a Câmara Municipal não retornar a 
normalidade de sua atividade. 

Artigo 7°. A informação efetivada por carta, recebida pela Diretoria 
Administrativa, que não contenha elementos necessários a sua 
efetivação, deverá encaminhar a Diretoria Competente que 
empreenderá esforços à sua complementação, quer por contato 
direto ao solicitante ou por outro meio eficiente à sua finalidade. 

§ 1 ° - Na impossibilidade de satisfação do caput do artigo, deverá ser o 
pedido negado, informando imediatamente o solicitante esta 
ocorrência, expondo os motivos. 

§ 2º - O indeferimento não impossibilita nova solicitação de informação 
pelo solicitante. 

Artigo 8°. A solicitação a ser efetivada pessoalmente, deverá ser 
encaminhada à Diretoria Administrativa da Câmara Municipal, para 
que esta formalize o pedido, por meio de requerimento próprio. 

Parágrafo único - Processado o requerimento, será imediatamente 
encaminhado à Diretoria responsável pela informação, 
ficando essa obrigada a sua satisfação ou indeferimento 
mediante decisão fundamentada. 

Artigo 9°. A informação conterá obrigatoriamente: a data da satisfação do 
pedido; a identificação dos responsáveis · pela informação, 
explicitando o servidor coletor dos dados, a chefia conferente e o 
Diretor(a) responsável. 

Artigo 1 O. A Diretoria responsável pela informação solicitada deverá conceder 
o acesso imediato àquelas disponíveis. 

§ 1 ° - Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o responsável, 
em prazo não superior a 20 (vinte) dias, deverá: 

1. comunicar pelo mesmo meio da solicitação, a data, local e modo 
para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a 
certidão; 

2. indicar, pelo mesmo meio da solicitação, mediante fundamentação, 
as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do 
acesso pretendido; 

3. comunicar, pelo mesmo meio da solicitação, que não possui a 
informação; indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a 
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entidade que a detém; ou, ainda, remeter o requerim to a esse 
órgão o.u entidade, cientificando o interessado da remessa de seu 
pedido de informação. 

§ 2° - O prazo referido no § 1 ° de�te artigo poderá ser prorrogado por 
mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será 
cientificado o interessado, pelo mesmo meio em que efetivou a 
solicitação. 

§ 3° - Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do 
cumprimento da legislação aplicável, a Câmara Municipal poderá 
oferecer meios para que o próprio interessado possa pesquisar a 
informação, o que ocorrerá no interior de suas instalações e 
sempre supervisionada por· servidor designado pela Diretoria 
competente. 

§ 4° - Quando não for autorizado o acesso, por se tratar de informação 
total ou parcialmente sigilosa, o interessado deverá ser informado 
sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua 
interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade 
competente para sua apreciação. 

§ 5° - A informação armazenada por meio digital será fornecida nesse 
formato, caso haja anuência do interessado e sempre, se 
necessário, mediante disponibilização pelo mesmo da mídia 
adequada a sua pretensão (CD; DVD; Pen-drive). 

§ 6° - Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em 
formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso 
universal, serão informados ao interessado, por escrito, o lugar e a 
forma pela qual se poderá co.nsultar, obter ou reproduzir a referida 
informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou 
entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se 
o interessado declarar não dispor de meios para realizar por si 
mesmo tais procedimentos. 

'( 
Artigo 11. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo 

nas hipóteses de reprodução de documentos em grandes 
quantidades, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente 
o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos 
materiais utilizados, a ser fixado em ato normativo próprio pela 
Presidência da Câmara Municipal. 

, 

Parágrafo único - Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput 
deste artigo todo aquele cuja situação econômica não lhe 
permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da 
família, declarada nos termos da Lei Federal nº 7 .115, de 
29 de agosto de 1983, 

Artigo 12. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento 
cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá se 
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com o original. 
Parágrafo único - Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado 

poderá solicitar que a reprodução seja feita por outro meio 
que não ponha em risco a conservação do documento 
original. 

Artigo 13. É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão de negativa 
de acesso, por certidão ou ofício. 

Artigo 14. No caso de indeferimento de acesso aos documentos, dados e 
informações, ou às razões da negativa do acesso, bem como o não 
atendimento do pedido, poderá o interessado interpor recurso 
contra a decisão ou a falta de atendimento do pedido no prazo de 
1 O ( dez) dias a contar de sua ciência. 

§ 1 ° - O recurso será dirigido à apreciação da Presidência da Câmara 
Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior à que 
exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar, após 
consulta aos órgãos técnicos de assessoramento, se necessário, 
no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 2° - O prazo para resposta poderá ser dilatado, não ultrapassando o 
seu dobro, mediante justificativa fundamentada, devendo ser 
informado ao interessado a sua ocorrência. 

§ 3° - Verificada a procedência das razões do recurso, a Presidência da 
Câmara Municipal determinará à Diretoria competente pela 
informação que adote as providências necessárias para dar 
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, e neste ato. 

Artigo 15. É dever das Diretorias · promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 
suas competências, de documentos, dados e informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, 
excetuando-se informações pessoais, privadas e de foro íntimo. 

§ 1 ° - Na divulgação das informações a que se refere o caput deste 
artigo, deverão constar, no mínimo: 

1. registros das competências e ·  estrutura organizacional, endereço e 
telefones das respectivas Diretorias e horários de atendimento ao 
público; 

2. registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos 
financeiros; 

3. registros de receitas e despesas; 
4. informações concernentes a P.rocedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contrato 
celebrados; 
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5. relatórios, estudos e pesquisas; 
6. dados gerais para o acompanhamento da execução orçamentária, 

de programas, ações, projetos e obras em execução; 
§ 2° - Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, as 

Diretorias e respectivas Chefias deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, podendo para tanto 
fazer uso de sítios oficiais na rede mundial de computadores 
(internet). 

§ 3° - Os sítios de que trata o § 2° deste artigo deverão atender, entre 
outros, aos seguintes requisitos: 

1. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem 
de fácil compreensão; 

2. possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

Artigo 16. 

possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em 
formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 
divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 
informação; 
garantir a autenticidade e a integridade das informações 
disponíveis para acesso; 
manter atualizadas as inform�ções disponíveis para acesso; 
indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-
se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade 
detentora do sítio; 
adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de 
conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do artigo 17 da 
Lei federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, artigo 9º da 
Convenção sobre os Direi�os das Pessoas com Deficiência, 
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e 
da Lei estadual nº 12.907, de 15 de abril de 2008. 
Deverá a Câmara Municipal de Bauru, por meio da Diretoria 
Administrativa, em conjunto com a Diretoria de Comunicação, 
apresentar anualmente relatório estatístico contendo a quantidade 
de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem 
como informações genéricas sobre os solicitantes. 

Artigo 17. São consideradas passíveis· de restrição de acesso, no âmbit

� 
?este Po�er Legislativo, duas categorias de documentos, dados e 
mformaçoes: • , 
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temporaria'merile a r 1 - Sigilosos: aqueles submetidos 

acesso público em razão de 
segurança da sociedade; 

sua imprescindibilidade pa 

11 - Informação pessoal sigilosa: aquela relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável, .relativas à intimidade, vida privada, 
honra e imagem, bem como às liberdades e garantias individuais. 

Artigo 18. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela 
judicial ou administrativa de direitos fundamentais. 

Parágrafo único - Os documentos, dados e informações que versem sobre 
condutas que impliquem violação dos direitos humanos 
praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades 
públicas não poderão.ser objeto de restrição de acesso. 

Artigo 19. O disposto nesta Portaria não exclui as demais hipóteses legais de 
sigilo e de segredo de justiça aplicáveis frente à atividade própria 
da Câmara Municipal de Bauru. 

Artigo 20. A informação que verse sobre servidores, agentes públicos ou 
políticos alheia ao cargo exercido junto à Câmara Municipal, são 
consideradas informações pessoais sigilosas, sendo restrito o 
acesso, salvo autorização expressa (por escrito) da pessoa que se 
pretender informar. 

§ 1 ° - Os documentos, dados e informações pessoais, relativas à 
intimidade, vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito 
de acordo com a lei federal, a contar da data da sua produção; 

§ 2° - Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros 
mediante o consentimento expresso da pessoa a que elas se 
referirem; 

§ 3° - Aquele que obtiver acesso à informação de que trata este artigo, 
mesmo quando autorizado pelo informado, deverá mantê-lo sob 
sigilo, impossibilitando a sua divulgação a qualquer título, sendo 
responsabilizado pela divulgação nos termos das legislações 
vigentes por seu uso indevido: 

1. à realização de estatísticas de evidente interesse público ou geral, 
previstos em lei, sendo vedaqa a identificação da pessoa a que as 
informações se referirem; 

2. ao cumprimento de ordem judicial; 
3. à proteção do interesse público e geral preponderante. 

§ 4° - A restrição de acesso aos documentos, dados e informações 
relativos à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser 
invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de 
irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido. 

Artigo 21. É dever da Câmara Municipal controlar o acesso e a divulgação de 
documentos, dados e informações sigilosos sob a custódia, 
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§ 1° - O acesso, a divulgação e o tratamento de documentos, dados e 
informações classificadas como, pessoais ou pessoais sigilosos 
ficarão restritos aos seus titulares ou dos agentes públicos 
autorizados por lei. 

§ 2° - O acesso aos documentos,. dados e informações classificados 
como sigilosos ou identificados como pessoais, cria a obrigação 
para aquele que as obteve de resguardar restrição de acesso. 

Artigo 22. As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para 
que o pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as 
normas e observe as medidas e procedimentos de segurança para 
tratamento de documentos, dados e informações sigilosos e 
pessoais. 

Parágrafo único - A pessoa física ou entidade privada que, em razão de 
qualquer vínculo com o poder público executar atividades 
de tratamento de documentos, dados e informações 
sigilosos e pessoais adotará as providências necessárias 
para que seus empregados, prepostos ou representantes 
observem as medidas e procedimentos de segurança das 
informações resultantes da aplicação desta Portaria. 

Artigo 23. O acesso a documentos, dados e informações sigilosos, originários 
de outros órgãos ou instituições privadas, custodiados para fins de 
instrução de procedimento, processo administrativo ou judicial, 
somente poderá ser realizado para outra finalidade se autorizado 
pelo agente credenciado do respectivo órgão, entidade ou 
instituição de origem. 

Artigo 24. A produção, manuseio, consulta, transmissão, manutenção e 
guarda de documentos, dadas e informações sigilosas e pessoais 
sigilosas observarão medidas especiais e as seguintes prescrições 
de segurança: 

1 - serão acondicionados em envelopes duplos; 
li - no envelope externo não constará qualquer indicação do grau de 

sigilo ou do teor do documento; 
Ili - o envelope interno será fechado, lacrado; 
IV - toda informação sigilosa deverá ser guardada/arquivada em local 

seguro, com acesso restrito e que impossibilite seu acesso por 
pessoas não autorizadas; 

V - para os documentos sigilosos digitais deverão ser observadas as 
prescrições referentes à criptografia. 
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Artigo 25. A expedição, tramitação e entrega do documento sigilos e pessoal 
sigiloso, este devidamente· autorizado, deverá ser efetuada 
pessoalmente, por agente público competente, ao solicitante. 

Parágrafo único - Na impossibilidade de cumprimento do caput deste artigo, 
referente a informação sigilosa, poderá ser substituída a 
remessa por outro meio, que possibilite a obtenção pelo 
solicitante do quanto requerido, mas sempre observando a 
inviolabilidade do seu conteúdo. 

Artigo 26. O destinatário de documento sigiloso comunicará imediatamente 
ao remetente qualquer indício de violação ou adulteração do 
documento. 

Artigo 27. Os documentos, dados e informações sigilosas serão mantidos em 
condições especiais de segurança, impossibilitando seu acesso por 
terceiros não autorizados, em estrutura adequada à inviolabilidade. 

Artigo 28. Os agentes públicos responsáveis pela guarda ou custódia de 
documentos sigilosos os . transmitirão a seus substitutos, 
devidamente conferidos, quando da passagem ou transferência de 
responsabilidade. 

Artigo 29. Fica autorizado o uso de código, cifra ou sistema de criptografia no 
âmbito da Câmara Municipal para assegurar o sigilo de 
documentos, dados e informações. 

Artigo 30. Para circularem fora de área ou instalação sigilosa, os documentos, 
dados e informações sigilosos, produzidos em suporte magnético 
ou óptico, deverão necessariamente estar criptografados. 

Artigo 31. A aquisição e uso de aplicativos de criptografia no âmbito interno 
sujeitar-se-ão às normas vigentes a esta finalidade, sendo os 
programas, aplicativos, sistemas e equipamentos de criptografia 
considerados sigilosos e deverão, antecipadamente, ser 
submetidos à certificação de conformidade. 

Artigo 32. Aplicam-se aos programas, aplicativos, sistemas e equipamentos 
de criptografia os seguintes procedimentos: 

1 - realização de vistorias periódicas, com a finalidade de assegurar 
uma perfeita execução das operações criptográficas; 

li - elaboração de inventários completos e atualizados do material de 
criptografia existente; 

I l i  - escolha de sistemas criptográficos adequados a cada destinatário, 
quando necessário; 

IV - comunicação, ao superior hierárquico ou à autoridade competente, 
de qualquer anormalidade relativa ao sigilo, à inviolabilidade, à 
integridade, à autenticidade, à legitimidade e à disponibilidade de 
documentos, dados e informações sigilosos criptografados; 
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V - identificação e registro de indícios de 'li'õl�õU'mterc- "fâção'õu 
de irregularidades na transmissão ou recebimento de do umentos, 
dados e informações criptografadas. 

§ 1º - A Diretoria competente pela custódia, inserção, alteração e 
gerenciamento dos dados de qualquer natureza (geral, pessoal ou 
pessoal sigiloso) é responsável pela inviolabilidade, podendo 
designar um servidor responsável pela segurança das informações, 
devidamente credenciado, que deverá observar os procedimentos 
previstos neste artigo. 

§ 2° - O agente público referido no ·§ 1 ° deste artigo deverá providenciar 
as condições de segurança necessárias ao resguardo do sigilo de 
documentos, dados e informações durante sua produção, 
tramitação e guarda, em suporte magnético ou óptico, bem como a 
segurança dos equipamentos e sistemas utilizados. 

§ 3° - As cópias de segurança de documentos, dados e informações 
sigilosas deverão ser criptografadas e mantidas sob as mesmas 
condições de segurança das 9riginais. 

Artigo 33. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção e guarda 
de documentos, dados e informações sigilosos poderão estar 
ligados a redes de comunicação de dados desde que possuam 
sistemas de proteção e segurança adequados a esta finalidade. 

Artigo 34. Os dados e informações pessoais ou pessoais sigilosas, quando 
autorizada o acesso por terceiro, por meio físico ou eletrônico, 
observará as mesmas condiç�es de segurança utilizada no original. 

§ 1° - A reprodução e autenticação de cópias de documentos, dados e 
informações sigilosas serão realizadas, exclusivamente, por 
agentes públicos competentes. 

§ 2º - Serão fornecidas certidões de documentos sigilosos que não 
puderem ser reproduzidos integralmente, em razão das restrições 
legais ou do seu estado de conservação. 

Artigo 35. Sempre que a preparação, impressão ou, se for o caso, reprodução 
de documentos, dados e informações sigilosas forem efetuadas em 
tipografias, impressoras, oficinas gráficas, ou similares, essa 
operação deverá ser acompanhada por agente público 
credenciado, que será responsável pela garantia do sigilo durante a 
confecção do documento. 

Artigo 36. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 
agente público: 

1 - recusar-se a fornecer documentos, dados e informações requeridas 
nos termos deste ato, retardar deliberadamente o seu fornecimento 
ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou 
imprecisa; 

1 1  
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11 - utilizar indevidamente, bem comJ·�,r�út5frãír7"'ã'êsfruir "inüfnizar, 
desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, ocumento, 
dado ou informação que se encontre sob sua guarda ou a que 
tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das 
atribuições de cargo, emprego ou função pública; 

Ili - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso a 
documento, dado e informação; 

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso 
indevido ao documento, dado e informação sigilosos ou pessoal; 

V - impor sigilo a documento, dado e informação para obter proveito 
pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal 
cometido por si ou por outrem; 

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente documento, 
dado ou informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou 
em prejuízo de terceiros; 

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documento concernente a 
possível informação sobre atividades da Câmara Municipal ou sob 
sua posse, frente a sua função constitucional. Salvo as 
reproduzidas digitalmente e mantidas em arquivo para pesquisa e 
aquelas que a legislação vigente permite a sua inutilização. 

§ 1 ° - Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido 
processo legal, as condutas descritas no caput deste artigo serão 
apuradas e punidas na forma da legislação em vigor. 

§ 2° - Pelas condutas descritas no caput deste artigo, poderá o agente 
público responder, também, por improbidade administrativa, 
conforme o disposto na Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 
1992. 

Artigo 37. O agente público que tiver acesso a documentos, dados ou 
informações sigilosos, nos termos desta Portaria, é responsável 
pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito às sanções 
administrativas, civis e penais previstas na legislação, em caso de 
eventual divulgação não autorizada. 

Artigo 38. Os agentes responsáveis _ pela custódia de documentos e 
informações sigilosos sujeitam-se às normas referentes ao sigilo 
profissional, em razão do ofício, e ao seu código de ética 
específico, sem prejuízo das sanções legais. 

Parágrafo único - havendo conduta incompatível com o devido sigilo caberá 
apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo 
ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. 

Artigo 39. Ao Presidente da Câmara Municipal compete: 
1 - o encaminhamento, por meio de ofício, de toda informação 

prestada pela Diretoria Competente ao interessado; 
12 / 
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li - decidir em grau de recurso, sobre o indeferimento pa cial ou total 
de informações requisitadas, devendo informar, por ofício, a 
decisão final ao interessado; 

Ili - instaurar procedimento administrativo visando apurar 
descumprimento deste ato ou da Lei Federal nº 1 2.527, de 1 8  de 
novembro de 2011, em relação a qualquer agente público 
responsável pela informação. 

IV - decidir sobre casos omissos quanto ao pcesso de informação, 
podendo, por ato discricionário exclusivo, submeter à questão a 
apreciação conjunta da Mesa Diretora, ficando a decisão final ao 
Presidente. 

Artigo 40. Em sendo prestado a informação equivocada ou inexata, o 
interessado poderá requerer· a sua retificação, por qualquer das 
formas de acesso, apresentando a divergência. 

Parágrafo único - A retificação da informação solicitada deverá ser efetivada, 
no máximo, dez dias após a entrada do pedido, efetivada a 
mesma, deverá ser imediatamente encaminhada ao 
solicitante. 

Artigo 41 . Aplica-se de modo subsidiário a este ato a Lei Federal nº 12.527, 
de 1 8  de novembro de 2011, bem como, no que couber, a Lei 
Federal nº 9.507, de 1 2  de novembro de 1997, em relação à 
informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou 
banco de dados junto à Câmara Municipal de Bauru. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Bauru, 07 de junho de 2013. 

O BUSSOLA 

ente 

1° Secretário 
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PORTARIA RH-065/201 3 

ALEXSSANDRO BUSSOLA, Presidente da Câmara Municipa! de 
.y Bauru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com base na 

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 e em observância aos 
princípios constitucionais contemplados no artigo 37 caput, mantendo-se a 
simetria com o Poder Executivo Municipal, determina a divulgação em site 
oficial dos vencimentos bruto (salário base, adicionais de tempo de serviço, 
gratificações/incorporações), fixo e líquido (imposto de rend� e previdência) 
dos vereadores e servidores ocupantes de cargos efetivo e comissão desta 
Edilidade, revogando-se especificamente disposições em contrário contidos na 
Portaria RH-060/2013. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Bauru, 03 de julho de 2013. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 

Presi 
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A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, bem como o que 

determina a Lei Orgânica do Município de Bauru, no seu artigo 1 8, inciso III, 

. -..,; combinado com o artigo 1 5, inciso II, alínea "b", da Resolução 263/90 -

Regimento Interno da Câmara Municipal de Bauru e considerando a necessidade 

de adequar os trabalhos deste Poder Legislativo à Lei Federal nº 1 2.527, de 1 8  

de dezembro de 201 1 ,  RESOLVE regulamentar o Sistema de Informação ao 

Cidadão Presencial - SIC-P no âmbito da Câmara Municipal, conforme segue: 

1 )  Fica criado no âmbito da Câmara Municipal de Bauru o Sistema de 

Informação ao Cidadão Presencial- SIC-P. 

2) O SIC-P destina-se ao atendimento presencial de qualquer cidadão 

devidamente identificado que solicite acesso às informações referentes ao Poder 

Legislativo. 

3) O Sistema será implantado junto ao Serviço de Recepção e será de 

responsabilidade dos Servidores que exerçam o cargo de Recepcionista e na 

ausência, do Servidor que estiver exercendo a função provisoriamente. 

4) O Servidor responsável deverá fazer o cadastramento do solicitante 

juntamente com o pedido de informações por meio de programa próprio a esta 

finalidade, gerando um número de protocolo que deverá ser entregue ao 

solicitante. 
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5) Impresso o documento, devidamente assinado pelo solicitante, será 

encaminhado ao setor competente para as devidas providências. 

6) A resposta será prestada por remessa por meio de carta enviada para o 

endereço fornecido ou retirada pessoalmente pelo solicitante. 

7) No protocolo deverá constar o prazo legal de entrega das informações 

solicitadas. 

8) O horário de atendimento do SIC-P será de segunda à sexta-feira, das 8h às 

1 th e das 13 às 18h, com exceção dos dias em que a Câmara esteja em recesso 

parlamentar devendo acompanhar, neste caso, o horário especificado para tanto. 

9) Esta Portaria regulamenta o Artigo 8°, da Portaria RH-060/2013, e entrará 

em vigor na data de sua publicação. 

Diretora de Recursos 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Bauru, 05 de julho de 20 1 6. 

ARI!J) 
Presidente 

DRO BUSSOLA 
2° · ecretário 

2 


