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LEI No 3.863/2020. DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.  

Regula o acesso a informacoes previsto no 
inciso XXXIII do art. 5°, inciso II do § 30  do 
art. 37 e no § 20  do art. 216 da Constituicão 
Federal, cria a Comissâo Mista de 
Reavaliacao de Informacöes, revoga a Lei 
n.° 3.099/2013 de 06 de junho de 2013, e dá 
outras providéncias. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuicOes que Ihe 
são confendas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 
CAPITULO I 

DAS DIsP0SIcOES GERAIS 
Art. 10. Esta Lei regulamenta o direito constitucional de acesso a informacao, a fim de 
garantir sua efetividade, consoante previsto no inciso XXXIII do artigo 50,  no inciso II, do § 30 
do artigo 37 e no § 21, do artigo 216, da Constituicao Federal, bern como os regramentos 
encartados na Lei n° 12.527/2011. 
Art 2° Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental 
de acesso a informaçao e devem ser executados em conformidade corn os princIpios 
básicos da administracao pCibica e corn as seguintes diretrizes: 
- observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; 

II - divulgaçao de informaçOes de interesse pUblico serão disponibilizadas no site do 
Municipio e no Portal de Transparència, independentemente de solicitaçOes; 
Ill - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informaçao; 
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparència na administracao püblica; 
V - desenvolvirnento do controle social da administracão pUblica. 
Art. 3° Para Os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - informaçao: dados, processados ou nao, que podem ser utilizados para produçao e 
transrnissão de conhecirnento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 
II - documento: unidade de reçistro de informacôes, qualquer que seja o suporte ou forrnato; 
Ill - inforrnacão sigilosa: aquela submetida ternporariamente a restriçâo de acesso püblico 
em razão de sua imprescindibilidade para a seguranca da sociedade e do Estado; 
IV- informacão pessoal: aquela relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 
V - tratamento da informaçao: conjunto de açOes referentes a produçao, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reproducão, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminaçao, avaliação, destinacão ou controle da 
inforrnacao; 
VI - disponibilidade: qualidade da informacao que pode ser conhecida e utilizada por 
individuos, equipamentos ou sistemas autorizados; 
VII - autenticidade: qualidade da inforrnacao que tenha sido produzida, expedida, recebida 
ou modificada por determinado indivlduo, equipamento ou sistema; 
VIII - integridade: qualidade da informacao nao modificada, inclusive quanto a origem, 
trânsito e destino; 
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IX - primanedade: qualidada da informação coletada na fonte, corn o máximo de 
detalhamento poss ivel, sem modificacöes. 
Art. 40  E dever do Municiplo garantir o direito de acesso a informação, que será franqueada, 
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de 
fâcil compreensão. 
Art. 50  A informacao püblica deverá estar acessivel a todos, adotando o MunicIpio 
as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteUdo para pessoas 
corn deficiência. 

CAPITULO II 
DO ACESSO A INF0RMAçOEs E DA SUA DIVULGA(;AO 

Art. 60. Cabe aos órgãos e ontidades da Administracao Municipal, observar as normas e 
procedimentos especificos aplicáveis, assegurar a: 
- gestäo transparente da informaçâo, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgaçao; 

II - proteçäo da informaçao, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e 
Ill - proteção da inforrnaçâo sigilosa e da informacâo pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restnção de acesso. 
Art. 70. 0 acesso a informaçâo compreende Os direitos de obter: 

- orientacão sobre os procedimentos para a consecucâo de acesso, bern como sobre o 
local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 
II - informacao contida em registros cu documentos, produzidos ou acumulados por seus 
Orgãos ou entidades, recolhidos ou nào a arquivos püblicos; 
Ill - informacao produzida ou custodiada por pessoa fisica ou entidade privada decorrente de 
qualquer vinculo corn seus ôrgãos ou entidades, mesmo que esse vinculo já tenha cessado; 
IV - inforrnação primária, integra, autêntica e atualizada; 
V - informaçäo sobre atividades exercidas pelos ôrgãos e entidades, inclusive as relativas a 
sua politica, organizacão e servicos; 
VI - informacäo pertinente a administracao do patrimônio pUblico, utilizacao de recursos 
pUblicos, licitacäo, contratos administrativos; e 
VII - informacao relativa: 
a) a implementaçào, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e acöes dos 
orgãos e entidades püblicas, bern como metas e indicadores propostos; 
b) ao resultado de inspeçOes, auditorias, prestacaes e tomadas de contas realizadas pelos 
Orgãos de controle interno e externo, incluindo prestaçöes de contas relativas a exercicios 
anteriores. 
§ 1°. Quando não for autorizado acesso integral a informaçäo por ser ela parcialmente 
sigilosa, e assegurado o acesso a parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cOpia 
corn ocultacão da parte sob sigilo. 
§ 2°. Informado do extravio da informacâo solicitada, poderá o interessado requerer ao 
Prefeito Municipal, a imediata abertura de sindicància para apurar o desaparecimento da 
respectiva documentaçao. 
§ 30. Verificada a hipOtese prevista no § 20  deste artigo, o responsável pela guarda da 
informação extraviada deverá no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar os melos 
de provas cabiveis. 
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Art. 80. E dever do Municipio promover, independentemente de requerimentos, a divulgação 
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competéncias, de informaçôes de interesse 
coletivo Cu geral, produzidas ou custodiadas pelo órgão. 
§ 1°. Na divulgacão das informaçöes a que se refere o caput, deverão constar, no minimo: 

— registro das competências e estrutura organizacional, enderecos e telefones das 
respectivas unidades e horários de atendimento ao pibIico; 
II — registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
Ill - registros de despesas; 
IV - informacöes concernentes a procedimentos licitatOrios, inclusive os respectivos editais 
e resultados, bern como a todos os contratos celebrados; 
V - dados gerais para o acompanharnento de programas, acöes, projetos e obras; e, 
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 
§ 20  As informacoes constantes dos incisos do § 10, deverão estar disponiveis no Portal 
Transparéncia do Municipio. 
Art. 90. 0 acesso a informaçoes püblicas será assegurado mediante: 
Parágrafo Unico. criaçao de Servico de lnformacoes ao Cidadão, vinculado a Ouvidoria do 
Municipio de Chopinzinho, em local corn condicOes apropriadas para: 
a) atender e orientar o pUblico quanto ao acesso a inforrnacoes; 
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; 
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informacöes. 

CAPITULO Ill 
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO A INF0RMAcA0 

Seçao I 
Do Pedido de Acesso 

Art 10. Qualquer interessado podera apresentar pedido de acesso a informacoes ao 
Municipio por qualquer meio legitimo. 
§ 1°. 0 pedido de acesso a informação deve observar os seguintes requisitos: 
I - ter como destinatário o Servico de lnformacao ao Cidadão - SIC, junto a Ouvidoria do 
Municipio de Chopinzinho. 
II - conter a identificacao do requerente (nome, RG, CPF, endereco, e-mail e telefone) e a 
especificacao da informacao requenda; 
Ill - ser efetuado preferencialmente por meio do preenchimento de formulário eletrônico 
disponibilizado no site do Municipio e no Portal Transparéncia do Municipio; e 
IV - alternativamente, ao inciso Ill, ser formulado ao Servico de lnformacao ao Cidadão 
(SIC) junto a Ouvidoria, por intermédio dos demais canais de comunicaçao. 
§ 2°. Para o acesso a informacoes de interesse ptiblico, a identificação do requerente não 
pode conter exigências que inviabilizem a solicitaçao. 
§ 3°. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitaçao 
de informaçoes de interesse püblico. 
Art. 11. 0 pedido de acesso a informacão será atendido de irnediato pela equipe da 
Ouvidoria, sempre que possivel. 
§ 1°. Não sendo possIvel conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o Orgão 
ou entidade que receber o pedido deverá, nos termos da Lei Federal n.° 12.527/2011 em 
prazo não superior a 20 (vinte) dies: 
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- comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reproducao ou obter 
a certidão; 
II - indicar as razöes de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; 
ou 
Ill - comunicar que não possui a informaçao, indicar, se for do seu conhecimento, o Orgão ou 
a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgâo ou entidade, 
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informacao. 
§ 2°. 0 prazo referido no § 10  poderé ser prorrogado par rnais 10 (dez) dias, mediante 
justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente, nos termos da Lei Federal n° 
12.527/ 2011. 
§ 30. Sem prejuizo da segurariça e da proteção das inforrnaçöes e do cumpnmento da 
legislaçao aplicável, a Orgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio 
requerente possa pesquisar a informacao de que necessitar. 
§ 40. Quando não for autorizado a acesso par se tratar de informacâo total ou parcialmerite 
sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e 
condiçOes para sua interposicao, devendo, ainda, ser-Ihe indicada a autoridade competente 
para sua apreciacão. 
§ 50. A informacao armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja 
anuéncia do requerente. 
§ 6°. Caso a informaçäo solicitada esteja disponivel ao pUblico em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, 
par escrito, a lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida 
informaçao, procedimento esse que desoneraré a Orgao ou entidade püblica da obrigaçao 
de seu fornecimento direto, salvo se a requerente declarar não dispor de meios para realizar 
por si mesmo tais procedimentos. 
Art. 12. 0 servico de busca e fornecirnento da informacao é gratuito, salvo nas hipóteses de 
reprodução de documentos pelo órgão ou entidade püblica consultada, situaçao em que 
poderá ser cobrado exclusivamente a valor necessáno ao ressarcimento do custo dos 
servicos e dos materlais utilizados, que seräo estabelecidos por Decreto. 
Parágrafo inico. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo aquele cuja 
situacão econômica nao Ihe permita fazd-lo sem prejuizo do sustento prOprio ou da familia, 
declarada nos termos da Lei no 7.115. de 29 de agpsto de 1983.  
Art. 13. Quando se tratar de acesso a informacao contida em documento cuja manipulacao 
possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cOpia, corn certificaçao 
de que esta confere corn o original. 
Parágrafo ünico. Na impossihilidade de obtençao de côpias, a interessado poderà solicitar 
que, a suas expensas e sob supervisao de servidor püblico, a reprodução seja feita par 
outro melo que não ponha em risco a corlservacâo do documento original. 
Art. 14. E direito do requerente obter a inteiro tear de decisäo de negativa de acesso, por 
certidão ou cOpia. 
Art. 15. Não serão atendidos pedidos de acesso a informaçao: 
- genéricos; 

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou 
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Ill - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação Cu consolidaçao de dados e 
informacaes, ou servico de producäo ou trataniento de dados que não seja de competência 
do órgao ou entidade. 
Parágrafo Unico. Na hipOtese do inciso Ill do capuf, o órgâo ou entidade deverá, caso tenha 
conhecimento, iridicar o local onde se encontrarn as informacoes a partir das quais o 
requerente poderá realizar a interpretacão, consolidação ou tratamento de dados. 

Secao II 
Da Tramitacao Interna 

Art 16. 0 pedido de informacäo formulado pelo interessado será encaminhado ao Servico 
de lnforrnação ao Cidadao - SIC, vinculado a Ouvidoria do Municipio de Chopinzinho, o qual 
disciplinará acerca das demais etapas de tramitaçäo, bern como prazos a serem 
respeitados, dentro do órgao. 

Secao Ill 
Dos Recursos 

Art. 17. No caso de indeferimento de acesso a informacoes ou as razães da negativa do 	LL 
LL acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisáo no prazo de 10 (dez) dias a 	LL 
19 

contar da sua ciência. 	 co 

Parãgrafo Unico. 0 recurso será dirigido a autoridade hierarquicarnente superior a que 	' 
exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 
Art. 18. Negado o acesso a informaçâo o requerente poderá recorrer contra a 

21 

decisão no prazo de 10 (doz) dias a contar da sua ciência ao Controle Interno do 
MunicIpio, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias, Se: 
- o acesso a informacao não classificada como sigilosa for negado; 

II - a decisäo de negativa de acesso a informaçao total ou parcialmente classificada como 
sigilosa nao indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quern 
possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificaçao; 
Ill - Os procedimentos de classificaçâo de informacão sigilosa, estabelecidos nesta Lei, não 
tiverem sido observados; e 
IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei. 
§ 10. 0 recurso previsto neste artigo somente podera ser dirigido ao Controle Interno do 
Municipio depois de submetido a apreciacão de pelo menos urna autoridade 
hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo 
de 5 (cinco) dias. 
§ 20. Verificada a procedência das razães do recurso, o Controle Interno do MunicIpio 
determinará ao orgão ou entidade que adote as providéncias necessárias para dar 
cumprimento ao disposto nesta Lei. 
§ 30 Negado o acesso a informaçao pelo Controle Interno do Municipio, poderá ser 
interposto recurso a Comissão Mista de Reavaliação de InformacOes, a que se refere o art. 
27. 

CAPITULO IV 
DAS RESTRIçOEs DE ACESSO A INFORMAcA0 

Secao I 
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Das Disposicoes Gerais 
Art. 19. Não poderá ser negado acesso a informacao necessária a tutela judicial ou 
administrativa de direitos fundamentais. 
Parágrafo ünico. As iriformaçOes cu documentos que versem sobre condutas que 
impliquem violaçäo dos direitos hurnanos, praticada par agentes püblicos ou a mando de 
autoridades püblicas, não poderão ser objeto de restrição de acesso. 
Art. 20. 0 disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo 
de justiça, nem as hipôteses de segredo industrial decorrentes da exploraçao direta de 
atividade econômica pelo Estado ou por pessoa fisica cu entidade privada que tenha 
qualquer vinculo corn o Poder Piblico. 

Secao II 
Da Classificacão da lnformaçäo quanto ao Grau e Prazos de Sigilo 

Art. 21. Säo consideradas imprescindiveis a segurança da sociedade ou do Estado e, 
portanto, passiveis de classificaçao as informaçôes cuja divulgaçao ou acesso irrestrito 
possarn: 
I - pôr em risco a vida, a segurança ou a saüde da população; 
II - oferecer elevado risco a estabilidade financeira, econômica ou monetária do MunicIpio; 
Ill - comprometer atividades de inteligencia, bern coma de investigacao ou fiscalizaçao em 
andamento, relacionadas corn a prevençâo ou repressao de infraçoes. 
Art. 22. A informacao em poder dos orgaos e entidades pOblicas, observado o seu tear e em 
razão de sua imprescindibilidade a segurança da sociedade ou do Estado, poderã ser 
classificada coma ultrassecreta, secreta Cu reservada. 
§ V. Os prazos máxirnos de restrição de acesso a informaçao, conforme a classificação 
prevista no caput, vigoram a partir da data de sua producâo e SãO OS seguintes: 
- ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 

II - secreta: 15 (quinze) anos; e 
III - reservada: 5 (cinco) anos. 
§ 20. As informacöes que puderem colocar em risco a segurança do Prefeito e Vice-Prefeito 
e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo 
ate o término do mandato em 3xercicio ou do Ultimo mandato, em caso de reeleiçao. 
§ 

30, Alternativamente aos prazos previstos no § 10 , poderá ser estabelecida coma termo 
final de restrição de acesso a ocorréncia de determinado evento, desde que este ocorra 
antes do transcurso do prazo maxima de classificacao. 
§ 

40, Transcorrido o prazo de classificaçao ou consumado a evento que defina o seu termo 
final, a inforrnacao tornar-se-ã, automaticamente, de acesso pUblico. 
§ 5°. Para a classificaçao da informaçao em determinado grau de sigilo, deverá ser 
observado o interesse püblico da informacao e utilizado a cntério menos restritivo possIvel, 
considerados: 
- a gravidade do risco ou dano a seguranca da sociedade e do Estado; e 

II - o prazo máximo de restricão de acesso ou a evento que defina seu termo final. 

Secao Ill 
Das lnformaçoes Pessoais 
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Art. 23. 0 tratamento das informaçoes pessoais deve ser feito de forma transparente e corn 
respeito a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bern como as liberdades e 
garantias individuals. 
§ 10. As inforrnacöes pessoais, a que se refere este artigo, relativas a intimidade, vida 
privada, honra e imagem: 

- terâo seu acesso restrito, independentemente de classificacão de sigilo e pelo prazo 
máxirno de 100 (cern) anos a contar da sua data de producao, a agentes pUblicos 
legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem: e 
II - poderão ter autorizada sua divulgacão ou acesso por terceiros diante de previsâo legal 
ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 
§ 2°. Aquele que obtiver acesso as informacoes de que trata este artigo responsabiliza-se 
pelo seu uso indevido. 
§ 31. 0 consentimento referido no inciso II do §10  näo será exigido quando as informaçôes 
forem necessánas: 
- a prevencao e diagnóstico medico, quando a pessoa estiver fIsica ou legalmente incapaz, 

e para utilização Unica e exclusivamente para o tratamento medico; 
II - a realizacão de estatisticas e pesquisas cientIficas de evidente interesse püblico ou 
geral, previstos em lei, sendc vedada a identificacâo da pessoa a que as informaçoes se 
referi rem; 
Ill - ao cumprimento de ordem judicial; ou 
IV - a defesa de direitos humanos; ou 
V - a protecao do interesse püblico e geral preponderante. 
§ 40. Observados Os princIpios da proporcionalidade e da razoabilidade, a restriçâo de 
acesso a informacão relativa a vida privada, honra e imagem de pessoa nao poderâ ser 
invocada corn o intuito de prejudicar processo de apuracão de irregularidades em que 
estiver envolvida ou acoes voltadas para a recuperaçao de fatos históricos de maior 
relevância. 

CAPITULO V 
DAS RESPONSABIUDADES 

Art. 24. Constituem condutas ilicitas que ensejam responsabilidade do agente püblico: 
I - recusar-se a fornecer informaçao requerida nos termos desta Lei, retardar 
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, 
incompleta ou imprecisa; 
II - utilizar indevidamente, bern como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou 
ocultar, total ou parcialmente, informaçao que se encontre sob sua guarda, ou a que tenha 
acesso ou conhecimento em razäo do exercicio das atribuicöes de cargo, emprego ou 
funçao pCiblica; 
Ill - agir corn dolo ou má-fé na análise das solicitaçOes de acesso a informaçao; 
IV - divulgar ou permitir a divulgacão ou acessar ou permitir acesso indevido a informacäo 
sigilosa ou informaçao pessoal: 
V - impor sigilo a informacão para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de 
ocultacão de ato ilegal cometido por Si OU por outrem; 
VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informacao sigilosa para 
beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuIzo de terceiros; e 
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VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possiveis violacoes 
de direitos humanos par parte de agentes do Estado. 
Art. 25. Os Orgãos e entidades piiblicas respondem diretamente pelos danos causados em 
decorrência da divulgacâo nao autorizada ou utilizaçao indevida de informacoes sigilosas cu 
inforrnaçöes pessoais, assegurado o direito de apurar responsabilidade funcional nos casos 
de dolo Cu culpa. 
Parágrafo ünico. 0 disposto neste artigo aplica-se a pessoa fisica ou entidade privada que, 
em virtude de qualquer vinculo corn Orgãos ou entidades, tenha acesso a informaçao 
sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido. 

CAPITULO Vi 
DAS DISP0SIcOES FINAlS E TRANSITORIAS 

Art. 26. Fica criada a Cornissão Mista de Reavaliação de lnformaçOes corn a seguinte 
representacão: 
I - urn representante da Secreana Municipal de Administração; 
II - urn representante da Divisão de Planejamento e Projetos; 
Ill - urn representante da Secretaria Municipal de Financas; 
IV - urn representante da Procuradoria Geral do MunicIpio. 
§ 1°. A indicacao e nomeacão dos membros da Comissão Mista de Reavaliaçäo de 
lnformaçOes é da responsabilidade do Prefeito Municipal, para mandato de 2 (dois) anos, 
permitida a reconducao. 
§ 20 - 0 membro da Comissão Mista de Reavaliaçao de InformaçOes podera ser desligado 
da funçao nos casos de renüncia, falta injustificada a 3 (trés) reuniöes consecutivas ou 
desligamento do Orgao que representa. 
§ 30- A Presidéncia da Comissão Mista de Reavaliaçao de InforrnaçOes será indicada pelo 
Prefeito Municipal dentre os seus rnembros, corn mandato de 1 (urn) ano, podendo ser 
reconduzido. 
Art. 27. Instituida a Cornissão Mista de Reavaliacao de informacôes, que decidirá, no ãmbito 
da Administraçao Püblica Municipal, sobre o tratamento e a classificaçao de informacoes 
sigilosas e terá corn peténcia para: 
- manter registro dos titulares de cada órgao e entidade do Poder Executivo Municipal, para 

decisão quanta ao acesso a inforrnaçôes e dados sigilosos ou reservados da respectiva 
area; 
II - requisitar da autoridade que classificar informacao corno ultrassecreta e secreta 
esciarecirnentos ou acesso ao conteUdo, parcial ou integral da informação; 
III - rever a classificaçao de informag6es ultrassecretas e secretas, de of icio ou rnediante 
provocacéo de pessoa interessada, observado o disposto no art. 22 e a Iegislação federal 
sobre essa classificaçao; 
IV - recornendar medidas para aperfeicoar as normas e procedimentos necessários a 
implementaçao desta Lei; 
V - manifestar-se sobre reclamaçao apresentada 
Municipal, quanto ao acesso as informacoes. 
§ 11. A revisâo de oficio a que se refere o inciso 
cada 4 (quatro) anos, apOs a reavaliaçao prevista 
ultrassecretos ou secretos. 
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§ 20. A nao deliberacão sobre a revisão pela Comissâo Mista de Reavaliação de 
Informaçaes nos prazos preistos no § 10  irnplicará a desclassificacao automática das 
informaçöes. 
Art. 28. Ao Presidente da Comissão Mista de Reavaliação de Informacoes cabe: 

— presidir Os trabaihos da Comissão; 
II - aprovar a pauta das reuniOes ordinârias e as orderis do dia das respectivas 
sessöes; 
III - dirigir, intermediar as discussöes, de forma que todos participern e coordenar Os 
debates, interfenndo para esciarecimentos; 
IV - designar o membro secretário, para lavratura das atas de reunião; 
V - convocar reuniöes extraordinãnas e as respectivas sessöes; e 
VI - remeter ao Secretãrio de Administracão a ata corn as decisães tomadas pelo colegiado, 
para serem encaminhadas ao Prefeito. 
§ 1°. A Comissão Mista de Reavaliacao de Informacoes reunir-se-á, sempre que convocada 
pelo presidente. 
§ 20. A Comissão Mista de Reavaliacao de lnformacOes atuará junto a Secretaria Municipal 
de Administracão. 
Art. 29. Não poderá ser negado acesso as informacOes necessárias a tutela judicial ou 
administrativa de direitos fundamentais. 
Parágrafo Unico - 0 requerente deverá apresentar razöes que demonstrem a existéncia de 
nexo entre as informacoes requeridas e o direito que se pretende proteger. 
Art. 30. A Secretaria de Administracão, desenvolverá atividades para: 
I - prornocão de campanha de abrangéncia Municipal de fomento a cultura da transparéncia 
na administracào püblica e conscientizacào do direito fundamental de acesso a informação; 
II - treinarnento dos agentes püblicos e, no que couber, a capacitacão das entidades 
privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas 
a transparência na administracao püblica; 
III - rnonitoramento dos prazos e procedimentos de acesso a informacao; 
IV - definicao do formulário padräo, disponibilizado em meio fIsico e eletrônico, que estará a 
disposicão na Internet e no Serviço de lnformação ao Cidadäo (SIC) junto a Ouvidoria do 
Municipio de Chopinzinho. 
Art. 31. Os Orgãos e entidades pibIicas deverão proceder a reavaliacao das informaçoes 
classificadas coma ultrassecritas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do 
termo inicial de vigéncia desta Lei. 
§ 10. A restriçao de acesso a informaçoes, em razão da reavaliaçao prevista no caput,deverá 
observar os prazos e condiçôes previstos nesta Lei e na legislaçao federal. 
§ 20. No ámbito da Administracao Püblica Municipal, a reavaliaçao prevista no caput poderá 
ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de lnformaçoes, 
observados os termos desta Lei e da Iegislacao federal. 
§ 30. Enquanto nao transcorrido o prazo de reavaliacao previsto no caput, será mantida a 
classificaçao da informação nos temios da legislacão precedente. 
§ 40. As informaçOes classificadas coma secretas e ultrassecretas nao reavaliadas no prazo 
previsto no caput serão consic'eradas, automaticamente, de acesso püblico. 
Art. 32. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigéricia desta Lei, o dirigente máxirno 
de cada Orgâo ou entidade da Adrninistraçao PUblica Municipal direta, autárquica e 
fundacional desigriará autoridade que Ihe seja diretamente subordinada para, no àrnbito do 
respectivo Orgao ou entidade, exercer as seguintes atribuiçöes: 
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- assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informaçao, de forma 
eficiente e adequada aos objetivos desta Lei; 
II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periOdicos 
sobre o seu cumprimento; 
Ill - recomendar as medidas indispensaveis a implementaçao e ao aperfeiçoamento das 
normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e 
IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei 
e seus regulamentos. 
Art. 33. 0 Poder Executivo rogulamentara o disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da data de sua publicacao. 
Art. 34. Revoga a Lei n.° 3.099/2013, de 06 dejunho de 2013. 
Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposiçOes em 
contrãrio. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO/PR, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Alvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 

Publicado no Diàrio Oficial dos Muriicipios 
do Sudoeste do Paranâ - DIOEMS 
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