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PREFEITURA MUHICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
GÀBIHETE DO PREFEITO

J LEI N° 216 DE 29 DE JUNHO DE 2010 *JrLj

Dispõe sobre o acesso do cidadão a informações, documentos

9 registros, listagens, registros e processo administrativo.

*Q O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, usando das

f» atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a CÂMARA DE VEREADORES

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

%
Art. l °. Fica assegurado o acesso de qualquer interessado às informações,

documentos, listagens, processos administrativos e assemelhados, no âmbito da

4) Administração Pública Municipal direta, indireta e fundacional do Município.

4h Parágrafo único. Reputa-se interessado qualquer cidadão e qualquer entidade civil

g^ legalmente constituída que declare e justifique a necessidade de acesso e conhecimento

das informações e papéis acima referidos, para defesa de interesse difuso, direito

próprio ou coletivo e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Art. 2°. O requerimento para obtenção das informações deverá ser dirigido ao

W Prefeito Municipal sendo formulado por escrito pelo próprio interessado, ou por meio de

^ advogado regularmente constituído.

^k

j^ Art. 3°. As informações e esclarecimentos solicitados deverão ser prestados por

escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias, podendo este prazo ser prorrogado quando

devidamente justificado.

Art. 4°. Para obter vistas de documentos, registros, listagens e processos

administrativos, o interessado deverá formular seu pedido por escrito, podendo ser

representado por advogado regularmente constituído.

§ l °. O pedido deverá ser feito diretamente ao servidor do local onde se

encontrem os documentos, registros, listagens ou processos administrativos, aos quais

se refira.

§ 2°. A vista dar-se-á sob observação do servidor responsável pelos processos ou

documentos solicitados, no próprio local onde se encontrem.

§ 3°. Qualquer tipo de constrangimento feito ao cidadão no momento em que

solicitar as informações ou documentos, por parte do servidor municipal, será objeto de

processo administrativo.
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^ Art. 5°. O indeferimento do pedido de vista ou de informações deverá ser

entregue por escrito ao interessado, mediante protocolo, com a devida justificativa,

cabendo recurso de tal decisão ao superior imediato do servidor que o indeferiu.

Art. 6°. O interessado poderá solicitar cópias reprográficas dos documentos

Q referidos nesta lei, arcando com os custos, que serão definidos por ato do Poder

áfc Executivo e recolhidos aos cofres municipais mediante recibo.

A Parágrafo único - Cidadãos comprovadamente carentes receberão gratuitamente as

cópias de que necessitem.

Art. 7°. A sonegação das informações e esclarecimentos deverá ser comunicada

pelo interessado ao superior hierárquico do servidor, a quem competia fornecê-las, para

as devidas providências.

•4fc Art. 8°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta)

4t dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 9°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

•
W Floresta do Araguaia/PA, 29 de junho de 2010
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