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Decreto nº 075, de 09 de setembro de 2014. 

 

Dispõe sobre o Sistema de Acesso à Informação no 
Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, 
e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Bandeirante, Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos 
constitucionais e legais vigentes, 

 

Considerando a Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído no Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina o Sistema de 
Acesso à Informação, o qual se dará através de meio virtual (internet) ou físico (documental), 
tendo como objetivo o acesso à informação pública por pessoas físicas ou jurídicas interessadas. 

 

§ 1 Compreendem o Sistema de Acesso a Informação: 

 

I - o Portal do Município de Bandeirante, Estado de Santa Catarina; e 

 

II – o Portal da Transparência. 

 

§ 2º O acesso à informação está garantido pelo inciso XXXIII do art. 5º e pelo inciso II do 
§ 3º do art. 37 e § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 

 

§ 3º O acesso à informação em meio virtual (internet) se dará através do Portal do 
Município. 

 

§ 4º O acesso à informação em meio físico (documental) se dará através de solicitações 
formalizadas no Portal do Município e no Portal da Transparência ou por meio de requerimentos 
protocolados junto a Prefeitura Municipal, sempre endereçados ao Sistema de Acesso a 
Informação. 
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Art. 2º A gestão das atribuições, rotinas, processos e prazos do Sistema de Acesso a 
Informação se darão de acordo com a Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011. 

 

Art. 3º O Sistema de Acesso a Informação será coordenado pelo Responsável SAI Titular 
que será designado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

§ 1º Quando da designação do Responsável SAI Titular será ainda designado um 
Responsável SAI Substituto para os casos de atestados, férias e outros impedimentos do 
Responsável Titular. 

 

§ 2º Poderá ser Responsável SAI Titular e Substituto qualquer servidor público municipal 
em exercício de Cargo de Provimento Efetivo ou Comissão. 

 

§ 3º A atuação do Responsável SAI Titular e Substituto não será remunerada, não gerando 
ônus ao Município, sendo considerada atividade de interesse público. 

 

Art. 4º Compete ao Responsável SAI Titular os serviços de publicações e atualizações de 
informações junto aos meios virtual (internet) ou físico (documental): 

 

I – Portal do Município, no endereço www.bandeirante.sc.gov.br; e, 

 

II – Portal da Transparência, no endereço https://e-gov.betha.com.br/transparencia/ 
recursos.faces. 

 

Art. 5º Compete ainda ao Responsável SAI Titular, o serviço de respostas às solicitações 
formalizadas no Portal do Município e no Portal da Transparência, bem como as respostas dos 
requerimentos protocolados junto à Prefeitura Municipal disponibilizando as respostas no tempo, 
modo e forma regulamentados pela Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011. 

 

§ 1º Quando das respostas das solicitações e dos requerimentos o Responsável SAI Titular 
deverá contatar o Secretário Municipal e o técnico responsável da área a qual a informação fora 
solicitada para elaboração das respostas. 

 

§ 2º As respostas sempre deverão ser assinadas pelo Responsável SAI Titular e pelo 
Secretário Municipal ou técnico responsável da área. 

 

§ 3º Ficam subordinados ao Sistema de Acesso a Informação todos os Órgãos que 
compreendem a Administração Municipal, bem como todas as entidades citadas no art. 2º da Lei 



                       Estado de Santa Catarina 

                     Município de Bandeirante                                                                                                                

                     Poder Executivo Municipal 
      _______________________________________________________________ 

 

 

Avenida Santo Antônio – Centro | CEP: 89.905-000 | CNPJ: 01.612.528/0001-84 | Bandeirante | Santa Catarina 

www.bandeirante.sc.gov.br | e-mail: admin@bandeirante.sc.gov.br | Fone/Fax: (49) 3626.0012 

 

Federal nº 12.527, de 18/11/2011, objetivando a eficácia e efetividade no cumprimento das 
normas estabelecidas neste Decreto. 

 

Art. 6º Compete ao Controlador Interno acompanhar e fiscalizar o cumprimento legal dos 
serviços correspondentes ao Sistema de Acesso a Informação e a prestação de serviços de 
acesso à informação. 

 

Art. 7º Compete tanto ao Responsável SAI Titular quanto ao Controlador Interno os 
serviços de divulgação e orientação às pessoas físicas ou jurídicas sobre as formas e 
procedimentos de acesso a informação. 

 

Art. 8º O pedido da informação pública poderá ser formalizado em meio virtual (internet) 
ou físico (documental) devendo obrigatoriamente constar os seguintes dados do solicitante: 

 

a) nome, qualificação, CI, CPF, endereço completo, endereço virtual, telefone, objetivo, 
entidade, email; e 

 

b) a descrição clara e completa da informação ou do documento desejado. 

 

§ Único. A falta de um dos requisitos previstos no caput deste artigo implicará na 
devolução do requerimento pelo mesmo meio em que foi feito, sugerindo-se a complementação 
do dado faltoso ou incompleto para que possa ter prosseguimento. 

 

Art. 9º No caso de o interessado desejar cópia de documento, estes serão entregues com 
autenticação de cópia do original pelo responsável técnico da área pelo fornecimento ou pelo 
Responsável SAI Titular. 

 

§ 1º Se o volume de documentos solicitados for significativo, acima de 100 (cem) cópias e 
o solicitante tiver urgência, este poderá indicar no requerimento a empresa especializada para a 
extração das cópias, desde que sediada neste Município, arcando o solicitante com às custas das 
respectivas cópias. 

 

§ 2º Igual procedimento previsto no parágrafo anterior se dará, neste caso 
obrigatoriamente, quando o documento desejado estiver fora dos parâmetros da capacidade de 
extração do equipamento existente na Prefeitura. 

 

§ 3º Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores o original do documento público 
somente sairá do órgão por ele responsável sob a guarda do responsável técnico da área pelo 
fornecimento ou pelo Responsável SAI Titular que acompanhará a extração das cópias. 
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Art. 10. Quando possível e o requerente assim aceitar, a informação poderá ser fornecida 
em formato digital através da "internet". 

 

§ Único. Na hipótese de a informação solicitada já constar no Portal do Município ou no 
Portal da Transparência o Responsável SAI Titular somente irá responder indicando o endereço 
correto para encontrá-la. 

 

Art. 11. As respostas dos pedidos de informações e requerimentos se darão no prazo 
máximo de até 20 (vinte) dias contados do protocolo, sendo prudente que se faça de forma 
imediata. 

 

§ 1º Não sendo possível o acesso imediato da informação na forma disposta no caput 
deste artigo, o Responsável SAI Titular deverá disponibilizá-la no prazo de 20 (vinte) dias, 
comunicando ao interessado, neste mesmo prazo, o local e modo que a mesma será fornecida 
ou o endereço onde poderá ser consultada. 

 

§ 2º O prazo referido no inciso anterior poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias 
mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. 

 

§ 3º Em se tratando de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser, 
no prazo estabelecido no caput deste artigo, informado da negativa do fornecimento, bem como 
da possibilidade de recurso, prazo e condições para sua interposição, indicando a autoridade 
competente para sua apreciação. 

 

Art. 12. O interessado na informação pública que por qualquer motivo não for atendido 
satisfatoriamente em suas pretensões terá direito a recurso no prazo de 10 (dez) dias da data 
da ciência da resposta. 

 

§ 1º O recurso previsto no caput deste artigo será formal, contendo as razões do 
inconformismo, e dirigido à autoridade máxima do órgão responsável pela resposta (Procurador 
Geral, Secretário Municipal, Diretor Presidente do Órgão, Superintendente, etc.), que deverá se 
manifestar no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do protocolo. 

 

§ 2º Mantida a recusa pela autoridade competente, esta deverá remeter o apelo 
juntamente com sua decisão ao Controlador Interno que, em última instância administrativa, 
ratificará a decisão ou atenderá o acesso à informação desejada. 

 

Art. 13. O Responsável SAI Titular e qualquer outro servidor público municipal responsável 
pelo cumprimento do acesso à informação e que descumprir, sob qualquer pretexto, as 
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determinações deste Decreto, destruir ou alterar informação pública, recusar de fornecê-la, 
impor sigilo para obtenção de proveito pessoal ou que de má-fé divulgar informação sigilosa fica 
sujeito as penas previstas no art. 32 e seguintes da Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011, que 
deverão ser aplicadas obedecendo-se as formalidades previstas estatutariamente. 

 

§ Único. Idêntica responsabilidade recairá sobre qualquer servidor público municipal que 
destruir ou alterar informação pública ou facilitar o acesso àquelas de natureza sigilosa. 

 

Art. 14. É dever dos órgãos e entidades públicas a continuação dos serviços de divulgação 
de todos os atos da Administração na conformidade do que prevê o art. 37 e seus incisos da 
Constituição Federal c/c art. 8º da Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011. 

 

§ Único. As divulgações de que trata o caput deste artigo deverão ser feitas, 
independentemente da utilização de outros meios, no Portal do Município ou no Portal da 
Transparência do Município, sendo o Responsável SAI Titular responsável direto pela atualização 
diária desta página, bem como pela autenticidade e disponibilidade da mesma. 

 

Art. 15. A Secretaria Municipal de Administração manterá o "Portal da Internet da 
Prefeitura" como um canal de comunicação entre o governo e a sociedade, facilitando a esta o 
acesso aos portais, tais como: execução orçamentária; recursos públicos recebidos e ou 
transferidos de outros órgãos com a exposição da origem, valores e favorecidos; atos de gestão 
com o servidor público municipal, respeitando aqueles considerados sigilosos; celebração de 
contratos e convênios (minuta) e outras avenças correlatas; etc. 

 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto 
Municipal nº 051, de 10/05/2013. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bandeirante (SC), em 09 de setembro de 2014. 

 

 

 

JOSÉ CARLOS BERTI 

Prefeito Municipal 

 

 


