
 
 
                              INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 015/2013/CSCI 
 
 
Versão: 01 
Aprovação em: 22/04/2013 
Resolução: 005/2013 
Unidade Responsável: Legislativo Municipal. 
 
 
Dispõe sobre a regulamentação do acesso público à informação no 
âmbito do Poder Legislativo. 
 
 
I – FINALIDADE: 
 
1 - Esta Instrução Normativa tem por objetivo a regulamentação do acesso 
público à informação no âmbito do Poder Legislativo de Vera. 
 
ABRANGÊNCIA: 
 
1 – Todas as unidades do Legislativo Municipal 
 
. 
III – CONCEITOS: 
 
1 – Os procedimentos previstos na Lei 12.527/11 e nesta Instrução Normativa 
destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e 
devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguintes diretrizes: 
 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 
 
II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações; 
 
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação; 
 
IV - fomento à cultura de transparência na administração pública. 
 
 
IV – BASE LEGAL: Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei 
Municipal nº 1041/2013, de 14 de Março de 2013 e Resolução Normativa nº 
025/2012 TCE-MT. 
 
 
 
 



 
 
 
 
V – RESPONSABILIDADE: 
 
 
1 - Da Controladoria do Sistema de Controle Interno: 
 
1.1 - promover a Divulgação e implementação da Instrução Normativa, 
mantendo-a atualizada; orientar as unidades responsáveis e supervisionar sua 
aplicação; 
 
1.2 - promover discussões técnicas com as Unidades Responsáveis com o 
Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objetos de alteração, atualização ou 
expansão; 
 
1.3 - prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução 
Normativa, em especial no que tange a identificação e avaliação nos 
procedimentos de controle; 
 
1.4 - através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 
procedimentos de controle inerentes a concessão de adiantamentos, propondo 
alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 
 
 
2 - Das Unidades Responsáveis: 
 
2.1 - atender as solicitações do Controle Interno responsável pela Instrução 

Normativa, quanto ao fornecimento de informações e a participação no 

processo de atualização; 

 
2.2 - alertar o Controle Interno responsável pela instrução normativa sobre 
alteração que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua 
otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 
procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 
 
2.3 - manter a Instrução Normativa a disposição de todos os funcionários das 
unidades, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
 
VI – DOS PROCEDIMENTOS: 
 
3.1 É dever dos órgãos municipais e entidades públicas promover 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
 
 



 
 
 
 
 
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral 
por eles produzidas ou custodiadas. 
 
§ 1º Para cumprimento do disposto no caput, o órgão deverá prestar as 
informações para que sejam utilizados todos os meios e instrumentos legítimos 
de que o Legislativo dispuser, sendo obrigatória a divulgação nos portais 
oficiais na internet (http://www.camaravera.mt.gov.br/) e 
(http://sic.tce.mt.gov.br/home/index/id_entidade/7), que deverão: 
 
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 n o 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, e do art. 9 o da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo n o 186, de 9 de 
julho de 2008. 
. 
§ 2º O acesso a informações públicas será assegurado mediante atendimento 
e orientação ao público quanto ao acesso a informações, com transparência na 
tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. 
 
Parágrafo único: o cidadão poderá protocolizar documentos e requerimentos de 
acesso a informações, cabendo ao agente público prestar a devida informação. 
 
 



 
 
 
 
 
 
3.2 - Do Pedido de Acesso 
 
 
Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações ao 
Legislativo por qualquer meio legítimo. 
 
§ 1º. O pedido de acesso à informação deve observar os seguintes requisitos: 
 
I – ter como destinatário o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC do 
Legislativo de Vera. 
 
II – conter a identificação do requerente (nome, RG, CPF, endereço, e-mail e 
telefone) e a especificação da informação requerida; 
 
III – ser efetuado preferencialmente por meio do preenchimento de formulário 
eletrônico disponibilizado no Portal Transparência do Legislativo; e 
 
IV – alternativamente, ao inciso III, ser formulado ao Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC) junto à Ouvidoria, por intermédio dos demais canais de 
comunicação. 
 
§ 2º. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do 
requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação 
. 
§ 3º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes 
da solicitação de informações de interesse público. 
 
§ 4º. O pedido de acesso à informação será atendido pela Ouvidoria de 
imediato, sempre que possível. 
 
§ 5º. Caso não seja possível atender de imediato ao pedido, haverá 
comunicação ao interessado, fixando-se o prazo para resposta não superior a 
20(vinte) dias, admitida prorrogação por 10 (dez) dias, nos termos da Lei 
Federal nº 12.527/ 2011. 
 
§ 6º. A eventual prorrogação será devidamente justificada ao requerente, se 
este assim solicitar. 
 
§ 7º. A informação armazenada em formato digital será assim fornecida, 
ressalvado pedido expresso do requerente. 
 
§ 8º. 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. 
 
§ 9º. A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse 
formato, caso haja anuência do requerente. 
 
§ 10º. 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 poderá 
consultar obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que 
desobrigará o órgão público de fornecimento direto, salvo se o requerente 
declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos. 
 
§11º. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas 
hipóteses de reprodução de documentos pelo Legislativo, situação em que 
poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do 
custo dos serviços e dos materiais utilizados, mediante emissão de DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal) no Setor de Tributação, na Prefeitura 
Municipal de Vera. 
 
Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo 
aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do 
sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei n o 7.115, de 29 de 
agosto de 1983. 
 
§ 12º. Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja 
manipulação possa prejudicar sua integridade deverá ser oferecido consulta de 
cópia, com certificação de que esta confere com o original. 
Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado 
poderá solicitar que, à suas expensas e sob supervisão de servidor público, a 
reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do 
documento original. 
 
§ 13º. É direito de o requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de 
acesso, por certidão ou cópia. 
 
 
3.3 - Dos Recursos 
 
3.3.1. Negado o acesso a informação o requerente poderá recorrer contra a 
decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência à Controladoria do 
Legislativo, se: 
 
I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado; 



 
 
 
 
 
 
 
II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente 
classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a 
hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou 
desclassificação; 
 
III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa, estabelecidos 
nesta Lei, não tiverem sido observados; e 
 
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos 
nesta Lei. 
 
§ 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à 
Controladoria do Legislativo depois de submetido à apreciação de pelo menos 
uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão 
impugnada. 
 
§ 2º. Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria do 
Legislativo determinará à Unidade do Legislativo que adote as providências 
necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Normativa. 
 
3.3.2. Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 7.692, de 1ºde julho 
de 2002, ao procedimento de que trata este Capítulo. 
 
 
3.4 - DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÃO 
 
3.4.1. Não poderá ser negado acesso a informação necessária à tutela judicial 
ou administrativa de direitos fundamentais. 
 
Parágrafo único. As informações ou documentos 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. 
 
3.4.2. O disposto nesta Normativa não exclui as demais hipóteses legais de 
sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial 
decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Município ou por 
pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o Poder 
Público. 
 
3.5 - Das Informações Pessoais 
 
 



 
 
 
 
 
3.5.1. 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. 
 
§ 1º. As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à 
intimidade, vida privada, honra e imagem: 
 
I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e 
pelo prazo máximo de 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. 
 
§ 2º. Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo 
responsabiliza-se pelo seu uso indevido. 
 
§ 3º. O consentimento referido no inciso II do §1º 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; ou 
 
IV - à proteção do interesse público e geral preponderante. 
 
§ 4º. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 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 estiver envolvida ou ações voltadas para a 
recuperação de fatos históricos de maior relevância. 
 
 
3.6 - DAS RESPONSABILIDADES 
 
3.6.1. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente 
público: 
 
 



 
 
 
 
 
 
I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa; 
 
II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 
alterar ou ocultar, total ou parcialmente, 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; 
 
III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso a informação; 
 
IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à 
informação sigilosa ou informação pessoal; 
 
V - impor sigilo à 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 informação sigilosa 
para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 
 
VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a 
possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes da 
Administração. 
 
3.6.2. As unidades do Legislativo Municipal respondem diretamente pelos 
danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização 
indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, assegurado o 
direito de apurar responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa. 
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade 
privada que, em virtude de qualquer vínculo com órgãos ou entidades, tenha 
acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. 
 
 
3.7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1- O servidor designado a exercer atividades relacionadas nesta Instrução 
Normativa deverá obedecer às ordens do Presidente e as determinações desta 
IN e demais dispositivos legais. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2- Os pedidos de informação poderão ser formalizados através do site: 
 
http://sic.tce.mt.gov.br/home/index/id_entidade/7 
 
Ou serem enviados ao seguinte endereço: Rua Montevideo, 1824/ CEP 
78.880-000/ Vera-MT /Telefone (066)- 3583-1166. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Esta instrução entra em vigor a partir de sua publicação. 
 
 
                                            Vera – MT, 22 de Abril de 2013 
 
 
                                                  VILMAR SCHERER 
                                                         Presidente 
 
 
 
 
                                                 JOSÉ LUIZ SILLES 
                                      Controlador Interno Legislativo 
                                                  Portaria nº 008/2011 
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