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DECRETO N.º 095/13 DE 21 DE MAIO DE 2013 
 

REGULAMENTA o Serviço de Informação ao 
Cidadão – SIC instituído pela Lei n.º 4.075, de 
10 de julho de 2012 ...................................... 

 
 

          ANTONIO VICENTE PIVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, no 
uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município e de acordo 
com o disposto na Lei Municipal n.º 4.075, de 10 de julho de 2012. 
 

 D E C R E T A: 
 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Serviço de 

Informação ao Cidadão - SIC, instituído pela Lei Municipal n.º 4.075, de 10 de julho de 2012. 

 

DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Art. 2º. O Serviço de Informação do Cidadão-SIC ficará vinculado à Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento. 

§ 1º. A Coordenação do SIC ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração e 

Planejamento. 

§ 2º. Portaria específica designará (01) um servidor efetivo para atuar como responsável 

pelo SIC.   

§ 3º. O responsável pelo SIC desempenhará as funções deste encargo sem prejuízo do 

cumprimento das atribuições próprias de seu cargo de origem. 

 

Art. 3º. Ao responsável pelo SIC caberá: 

I – receber, instruir e acompanhar as diligências relativas aos expedientes de pedidos de 

acesso a informação; 

II – deliberar sobre os pedidos de acesso em primeira instância; 

III – receber, processar e encaminhar à autoridade superior os recursos interpostos; 

IV – articular com outros órgãos administrativos para fins de instrução dos expedientes sob 

a sua responsabilidade; 
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V – realizar demais tarefas administrativas relativas aos pedidos de acesso à informação 

dirigidos ao Poder Executivo. 

 

PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

Art. 4º. São meios oficiais de apresentar Pedido de Acesso a Informação Pública: 

I – Solicitação Presencial; 

II – Solicitação Eletrônica. 

 

Art. 5º. Para apresentar a Solicitação Presencial o solicitante deverá preencher Formulário 

Padrão disponível junto ao SIC, conforme ANEXO I. 

§ 1º. Devidamente preenchido, o formulário deverá ser entregue ao Protocolo Geral. 

§ 2º. O solicitante poderá apresentar solicitação própria, desde que contenha, no mínimo, 

os mesmos dados do Formulário Padrão.   

§ 3º. Para preenchimento do formulário presencial, o solicitante deverá apresentar CPF e 

RG original no ato da solicitação. 

  

Art. 6º. Para apresentar a Solicitação Eletrônica o solicitante deverá preencher Formulário 

Padrão disponível no Site Oficial da Prefeitura, conforme ANEXO II. 

 

Art. 7º. Em ambas as formas de solicitação, a resposta contendo a informação, orientação 

ou comunicado de indeferimento será apresentada conforme opção do solicitante. 

 

Art. 8º. No caso da necessidade de reprodução de documentos, o custo deverá ser 

ressarcido pelo solicitante, mediante recolhimento do valor correspondente na Tesouraria do 

município, de acordo com o seguinte: 

I - No caso de cópias xerográficas, no valor de R$ 0,20 por cópia. 

II - No caso de fornecimento de CD’s e DVD’s, o custo por unidade constante do 

almoxarifado do órgão na data da solicitação. 
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§ 1º. O solicitante poderá, a seu critério, fornecer os CD’s e DVD’s ou outra mídia eletrônica 

para gravação, hipótese em que não haverá cobrança de custos, não sendo possível o 

fornecimento de material pelo solicitante no caso de cópias xerográficas. 

§ 2º. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o requerente poderá solicitar que, a suas 

expensas e sob supervisão do servidor responsável pelo SIC, a reprodução seja feita por outro 

meio, desde que não ponha em risco a conservação do documento original. 

 

Art. 9º. Os recursos serão recebidos nos termos da Lei n.º 4.075, de 10 de julho de 2012, 

conforme Formulário Presencial, ANEXO III. 

 

Art. 10. Em 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste Decreto, o Poder 

Executivo classificará as informações sigilosas sob sua guarda. 

§ 1º. A classificação das informações sigilosas obedecerá aos critérios da Lei Municipal n.º 

4.075, de 10 de julho de 2012. 

§ 2º. Ao classificar qualquer informação como sigilosa, a autoridade competente deverá 

preencher a Ficha de Classificação, conforme Anexo V. 

§ 3º. O responsável pela classificação deverá encaminhar cópia da Ficha de Classificação 

para o SIC. 

 

Art. 11. O Poder Executivo deverá publicar anualmente, até o dia 31 de janeiro, a Lista de 

Classificação das Informações Sigilosas. 

§ 1º. Essa lista deverá apresentar todas as informações que foram classificadas ou 

desclassificadas no período. 

 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 21 DE 
MAIO DE 2013. 

 
ANTÔNIO VICENTE PIVA 
      Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 


