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Introdução 

 

A Lei Federal 12.527, de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, 

trata dos procedimentos que, obrigatoriamente, devem ser adotados por órgãos municipais, 

estaduais e federais para garantir o acesso à informação sobre as ações públicas aos 

cidadãos. 

Segundo o texto, é direito de todos os brasileiros obter de forma clara, e por meio de 

linguagem clara, dados de interesse particular, coletivo ou geral sobre as ações realizadas 

pelas esferas públicas. 

Dentre as informações que deverão ser divulgadas, independente de requerimento de algum 

cidadão, estão: as pertinentes à administração do patrimônio público; a utilização de recursos 

públicos; edital de licitação; contratos administrativos; instrumentos de acompanhamento e 

resultados dos programas e projetos, bem como suas metas e indicadores; os resultados de 

inspeções, auditorias e prestações de contas. 

A lei diz ainda que é dever dos órgãos e entidades públicas divulgar em local de fácil acesso, 

também independente de requerimento, o registro das competências e estrutura 

organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento 

ao público; registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros e 

despesas, dentre outros. 

Fazem parte desse grupo os três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) de todos os 

estados, mais o Distrito Federal, o Ministério Público, além das autarquias, fundações e 

empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades privadas que direta 

e indiretamente mantêm contratos com algum órgão público. 

Este manual busca trazer, de forma didática e em linguagem simples, informações sobre a 

LAI e orientações aos servidores municipais sobre as medidas necessárias para a efetiva 

implementação dessa Lei, bem como sua regulamentação. Pretende-se, com isso, apoiá-los 

no aprimoramento da gestão pública por meio da valorização da transparência, acesso à 

informação e estímulo à participação e ao controle social. 

O objetivo da Controladoria Geral do Município com esse Manual é apoiar o gestor no 

aperfeiçoamento da gestão, na melhoria da governança pública e na correta aplicação dos 

recursos públicos. 

Boa Leitura! 

 

“Todos os seres 

humanos têm direito 

à liberdade de 

opinião e expressão; 

este direito inclui a 

liberdade de, sem 

interferência, ter 

opiniões e de 

procurar, receber e 

transmitir 

informações e ideias 

por quaisquer meios 

e 

independentemente 

de fronteiras.”  

(Art. 19 da 

Declaração 

Universal dos 

Direitos Humanos) 



Pág. 04 
 

Acesso a informação: Direito de todos  
   

 

Acesso a informação: Direito de todos 
 

 

 

Com a aprovação da Lei de Acesso a Informação popularmente conhecida como LAI, foi 

garantido aos cidadãos brasileiros o acesso amplo a qualquer informação produzida pela 

máquina pública, desde que estas não tenham caráter pessoal e não esteja protegida por 

sigilo. 

A LAI representa uma mudança de paradigma em matéria de transparência pública, pois 

define que o acesso é a regra e o sigilo, a exceção. 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar acesso às informações públicas, isto é, 

aquelas não classificadas como sigilosas, conforme procedimento que observará as regras, 

prazos, instrumentos de controle e recursos previstos. 

Foi previsto no texto da Lei nº 12.527/2011 que cada Unidade Federativa, no caso cada 

Município, deve regulamentar a aplicação desta lei no âmbito de seu território. No Município 

de Ponta Grossa, esta regulamentação se deu através do Decreto Municipal nº 6.426, de 

08/10/2012. 

 

Todos têm direito 

a receber dos 

órgãos públicos 

informações de 

seu interesse 

particular, ou de 

interesse coletivo 

ou geral, que 

serão prestadas 

no prazo da lei, 

sob pena de 

responsabilidade, 

ressalvadas 

aquelas cujo 

sigilo seja 

imprescindível à 

segurança da 

sociedade e do 

Estado (CF, 

1988) 
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Conceitos Importantes 

É necessário conhecer o significado de determinadas terminologias adotadas pela LAI para 

a sua compreensão plena: 

Informação 

Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de 

conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. 

Documento 

Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. 

Informação Pessoal 

Aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. 

Informação Sigilosa  

Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua 

imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.  

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. 

Disponibilidade 

Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos 

ou sistemas autorizados. 

Autenticidade 

Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por 

determinado indivíduo, equipamento ou sistema.  

Integridade 

Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à sua origem, trânsito e destino. 

Primariedade 

Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 

modificações. 
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O que é informação pública? 

 

• Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão 

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

• Informações que são produzidas, acumuladas ou sob guarda dos órgãos e entidades 

públicas, exceto o pequeno grupo de documentos e informações de caráter restrito 

ou sigiloso;  

• Informação produzida ou mantida por pessoa física ou privada decorrente de um 

vínculo com órgãos e entidades públicas; 

• Informação sobre atividades de órgãos e entidades, inclusive relativa à sua política, 

organização e serviços;  

• Informações pertinentes ao patrimônio público, utilização de recursos públicos, 

licitação e contratos administrativos;  

• Informações sobre políticas públicas, inspeções, auditorias, prestações e tomadas 

de contas. 

 

Qualidades da informação pública:  

PRIMÁRIA, ÍNTEGRA, AUTÊNTICA E ATUALIZADA 
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Abrangência da Lai 
 

A nova legislação deve ser cumprida por todos os órgãos e entidades da administração direta 

e indireta, ou seja:  

 

Todos os órgãos e entidades Federais / Estaduais / Municipais/ Distritais 

Todos os poderes Executivo / Legislativo / Judiciário 

Toda a Administração Pública Direta (órgãos públicos) / Indireta 

(autarquias, fundações, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta  

ou indiretamente pela União, estados, 

Distrito Federal e/ou municípios) 
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Transparência Ativa 
 

É a divulgação de dados por iniciativa do próprio setor público, ou seja, quando são tornadas 

públicas informações, independente de requerimento, utilizando principalmente a Internet.  

Um exemplo de transparência ativa são as seções de acesso à informações dos sites dos 

órgãos e entidades. Os portais de transparência também são um exemplo disso. 

A divulgação proativa de informações de interesse público, além de facilitar o acesso das 

pessoas e de reduzir o custo com a prestação de informações, evita o acúmulo de pedidos 

de acesso sobre temas semelhantes. 

• Registro de contatos, um organograma (“quem é quem”) e competências; 

• Respostas a perguntas frequentes da sociedade; 

• Registro de despesas e de movimentação financeira; 

• Informações sobre locais de atendimento e serviços disponíveis; 

• Informações sobre licitações, procedimentos licitatórios, contratos e aditivos; 

• Dados gerais para acompanhamento de políticas e obras públicas; 

• A lista de documentos que deixaram de ser sigilosos e a lista de documentos que são 

sigilosos, com indicação de assunto, grau de sigilo, autoridade e data de 

classificação; 

• Relatório estatístico periódico sobre pedidos de informação recebidos, atendidos e 

indeferidos; 

• Mecanismo de busca e link para o portal de transparência; 

• Os dados devem estar em formato aberto. 
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Transparência Passiva  
É a disponibilização de informações públicas em atendimento a demandas específicas de 

uma pessoa física ou jurídica. Por exemplo, a resposta a pedidos de informação registrados 

para determinado Ministério, seja por meio do SIC físico do órgão ou pelo e-SIC (Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão). 

 

O que é o SIC? 

O art. 9° da Lei de Acesso instituiu como um dever do Estado a criação de um ponto de 

contato entre a sociedade e o setor público, que é o Serviço de Informações ao Cidadão - 

SIC. 

São funções do SIC: 

a) atender e orientar os cidadãos sobre pedidos de informação; 

b) informar sobre a tramitação de documentos e requerimentos de acesso à informação; 

c) receber e registrar os pedidos de acesso e devolver as respostas aos solicitantes. 

Cada órgão e entidade do poder público deve se estruturar para tornar efetivo o direito de 

acesso à informação, sendo obrigatória a instalação do SIC pelo menos em sua sede, em 

local de fácil acesso e identificação pela sociedade. 
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Acessibilidade 
 

O direito relativo ao tema acessibilidade na LAI pode dividir-se em dois tipos: 

 

No que diz respeito à facilidade de encontrar informações da Administração Pública, a LAI 

previu que é dever do gestor público garantir que a informação seja acessível, ou seja, que 

não haja dificuldades para os interessados que queiram obter informação (publicada ou 

objeto de pedido de acesso). 

A informação pública deve estar acessível a todos, inclusive aqueles portadores de 

deficiências (do ponto de vista legal, disposições e normas gerais podem ser encontrados no 

Decreto 5296 de 2 de dezembro de 2004). Em termos de comunicação, nem sempre será 

possível garantir 100% de acesso, mas cabe ao administrador desenvolver esforços neste 

sentido. Na internet, isto pode ser feito, por exemplo, através de variados recursos, como a 

associação do texto a imagens, animações e gráficos. Sítios eletrônicos governamentais que 

tomam essas medidas podem vir a receber um selo de acessibilidade.  
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Decreto Municipal nº 6.426 de 08/10/2012  
REGULAMENTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E 

INDIRETA AS ROTINAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 - LEI DE 

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO PODER PÚBLICO. 

Este Decreto define as rotinas administrativas para cumprimento da Lei Federal nº 

12.527/2011, a fim de garantir livre acesso a todas as informações da Administração Pública 

Municipal Direta e Indireta por todos os cidadãos. 

Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos 

que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente 

do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, 

convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres, relativamente à parcela dos 

recursos públicos recebidos e independentemente da prestação de contas devida aos órgãos 

oficiais de controle. 

 

Todos os departamentos municipais que promovem o controle de bens e recursos da 

Administração Municipal Direta e Indireta manterão relatório simplificado das operações por 

eles realizadas, disponibilizado no balcão de atendimento ou equivalente em meio 

informatizado, para acesso imediato de todos os cidadãos, contendo, pelo menos, as 

seguintes informações: 

 

• Registro das competências e estrutura 

organizacional, endereços e telefones das respectivas 

unidades e horários de atendimento ao público; 
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II - Registros de quaisquer repasses ou 

transferências de recursos financeiros; 

 

  

 

III - Registros das despesas; 

 

 

IV - Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 

editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

 

 

 

 

 

 

V - Dados gerais para o acompanhamento de 

programas, ações, projetos e obras de órgãos e 

entidades; e 

 

VI - Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

 

O relatório de que trata este artigo será atualizado, pelo menos uma vez por semana, 

na segunda-feira ou dia útil imediatamente subsequente. 
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Para cumprimento deste Decreto, o Departamento de Informática, da Secretária 

Municipal de Administração e Recursos Humanos, manterá e disponibilizará os relatórios 

simplificados das operações administrativas em sítio eletrônico permanentemente 

atualizado. 

 

 

 

I - conter ferramenta de pesquisa de 
conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, 
transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão;

II - 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;

III - possibilitar o acesso automatizado 
por sistemas externos em formatos 
abertos, estruturados e legíveis por 

máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos 
utilizados para estruturação da 

informação;

V - garantir a autenticidade e a 
integridade das informações disponíveis 

para acesso;

VI - manter atualizadas as informações 
disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que 
permitam ao interessado comunicar-se, 
por via eletrônica ou telefônica, com o 
órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para 
garantir a acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência, nos termos 
do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, e do art. 9º da 
Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, aprovada pelo 
Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho 

de 2008.
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Para o cumprimento do disposto no inciso I, do art. 9º da Lei Federal nº 12.527/2011 a 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos disponibilizará a estrutura 

necessária junto à Praça de Atendimento, dotada de servidores especialmente qualificados 

para tanto, a fim de: 

 

 

 

 

• Aos cidadãos em geral é franqueado o acesso a todas as 

informações da Administração Pública Municipal Direta e 

Indireta, mediante acesso à página do Município na Internet 

ou mediante requerimento escrito, protocolado junto à Praça de 

Atendimento sem qualquer custo, exceto em relação ao custo de cópias 

reprográficas, mediante identificação e especificação da informação desejada. 

Os órgãos municipais da Administração Direta e Indireta deverão disponibilizar o pleno 

acesso à documentação sob sua guarda sempre que requerido pelo interessado, podendo 

definir dia e hora para a consulta no local, sempre com a máxima urgência. 

 

Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou 

entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: 

 

I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;

II - informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas 
unidades;

III - protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.
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I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou 

obter a certidão; 

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 

pretendido; ou 

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão 

ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 

cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. 

O prazo referido poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa 

expressa, da qual será cientificado o requerente. 

 

 

 

Prazos 

É importante lembrar: os prazos tratados na LAI são contados em dias corridos e não em dias 

úteis. 

Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação 

aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa 

pesquisar a informação de que necessitar. 

 

                   A informação armazenada em formato digital será fornecida 

nesse formato, caso haja anuência do requerente. 

Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em 

formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso 

universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a 

forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida 

informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública 

da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não 

dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. 
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Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação 

total ou parcialmente sigilosa, o requerente 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. 

 

 

 Em caso de negativa de fornecimento de informações pelos chefes ou diretores dos 

órgãos municipais cabe recurso ao Secretário Municipal ou equivalente na Administração 

Indireta, no prazo de 5 dias a contar da ciência do indeferimento. 

 

O julgamento do recurso será efetuado no prazo de 5 dias contados do protocolo do 

recurso. 

 

 

Se o Secretario Municipal ou autoridade equivalente mantiver a negativa de fornecimento das 

informações cabe recurso em segunda instância administrativa dirigido à Controladoria Geral 

do Município, no prazo de 5 dias. 

O julgamento do recurso será efetuado no prazo de 5 dias contados do protocolo do recurso. 

Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela 

judicial ou administrativa de direitos fundamentais. 
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Informações Pessoais 
 

 

 

 

O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito 

à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias 

individuais. 

As informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: 

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo 

máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente 

autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e 

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou 

consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 

Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será 

responsabilizado por seu uso indevido. 

O consentimento não será exigido quando as informações forem necessárias: 

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, 

e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico; 

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, 

previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem; 

III - ao cumprimento de ordem judicial; 

IV - à defesa de direitos humanos; ou 

V - à proteção do interesse público e geral preponderante. 

A restrição de acesso à informação relativa 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, bem como em ações voltadas para a 

recuperação de fatos históricos de maior relevância. 

As informações de caráter pessoal dos servidores públicos municipais serão prestadas a eles 

ou aos seus procuradores e circulação em envelope lacrado até sua entrega. 
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Como solicitar informações 
O pedido de acesso deve conter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome do requerente; 

• Número de documento de identidade válido; 

• Especificação de forma clara e precisa, da informação requerida; 

• Endereço físico ou eletrônico do requerente para recebimento da resposta. 

 

Observação: A LAI proíbe exigências de justificativa ou motivos para 

solicitação de informações de interesse público. 
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O que pode ser pedido 
 

Qualquer informação pública produzida ou sob guarda dos órgãos e entidades da 

Administração Pública, desde que ela não se enquadre nas exceções previstas na LAI. 

 

 

É possível solicitar, por exemplo, informações sobre: 

•   Atividades exercidas pelos órgãos e entidades 

•   Utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos 

•   Programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas 

•   Resultados das ações realizadas pelos órgãos de controle. 
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Não se enquadram na LAI 
 

• Solicitação de interpretação ou opinião: Pedidos em que os requerentes apresentam 

consultas, como por exemplo, dúvidas de interpretação de algum normativo, ou solicitação 

de opinião de órgão sobre um determinado assunto. 

 

• Denúncias: Denúncias relacionadas ao descumprimento LAI deverão ser encaminhadas 

ao responsável por garantir o cumprimento da LAI. 

• Solicitações genéricas: são aquelas em que o requerente não indica o período em que a 

informação foi produzida, o tipo de documento que deseja, o assunto a que se refere, de 

modo que o órgão não consiga identificá-lo de maneira precisa. 

• Solicitações que exijam trabalho adicional: são aquelas que necessitam de trabalhos 

adicionais de análise, produção ou tratamento de dados, como, por exemplo, a produção de 

novos documentos, planilhas e tabelas a partir das informações. 
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Av. Visconde de Taunay, 950 
84.051-000 Ponta Grossa - PR 

Tel 42 3220.1000 

Ramal 1305 

cgm@pontagrossa.pr.gov.br 

 


