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PORTARIA Nº067- IPSEMDE 

Dom Eliseu, 04 de outubro de 2022 

 

Dispõe sobre a execução da Lei de 
Acesso à Informação (Lei n.º 
12.527/2011) no âmbito do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores 
Municipais de Dom Eliseu - IPSEMDE. 

 

O Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 

de Dom Eliseu - IPSEMDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Municipal n.º 011, de 27 de abril de 2017, especialmente pelo art. 107, inciso X;  

Considerando a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre 
os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 
do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; 
e 

Considerando a necessidade de estabelecer fluxos e procedimentos no âmbito 
do IPSEMDE com o objetivo de garantir às pessoas naturais ou jurídicas o acesso à 
informação,  

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a execução da Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, que versa sobre a Lei de Acesso à Informação, no âmbito do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Dom Eliseu - 
IPSEMDE. 

Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se: 

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou 
formato; 

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato; 
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III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de 
acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade 
e do Estado; 

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 
identificável; 

V - 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; 

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e 
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados; 

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 
expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou 
sistema; 

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto 
à origem, trânsito e destino; e 

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo 
de detalhamento possível, sem modificações. 

 

CAPÍTULO II 

DO DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÕES 

Art. 3º Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de 
acesso à informação do IPSEMDE por meio dos respectivos Serviços de Informação 
ao Cidadão. 

Art. 4º O acesso à informação compreende, entre outros, o direito de obter: 

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como 
sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
acumulados por seus órgãos, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 
privada decorrente de qualquer vínculo com o IPSEMDE; 

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; 

V - informação sobre atividades exercidas pelo IPSEMDE e seus agentes, 
inclusive as relativas à sua política, organização e serviços; 
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VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização 
de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e instrumentos congêneres; 

VII - informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos 
e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos; e 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 
realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas 
relativas a exercícios anteriores. 

§1º O acesso à informação previsto no "caput" não compreende as 
informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou 
tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

§2º Além do disposto no parágrafo anterior, é assegurada às pessoas naturais 
e jurídicas a inviolabilidade, salvo mediante autorização expressa de seu titular, das 
informações sobre: 

I - o sigilo da correspondência; 

II - o sigilo das comunicações telegráficas; 

III - o sigilo de dados telefônicos; 

IV - o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal; 

V - o sigilo fiscal e bancário; 

VI - o sigilo de operações e serviços no mercado de capitais; 

VII - o sigilo comercial, profissional e industrial; 

VIII - sob segredo de justiça; e 

IX - outros sigilos previstos na legislação vigente. 

§3º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela 
parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de 
certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. 

§4º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas 
utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será 
assegurado com a edição do ato decisório respectivo. 

§5º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado ao 
IPSEMDE, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas 
disciplinares, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527, de 2011. 
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§6º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado 
requerer à autoridade competente do respectivo órgão ou entidade a imediata 
abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. 

§7º Verificada a hipótese prevista no parágrafo anterior, o responsável pela 
guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato 
e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. 

Art. 5º O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, 
utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será 
assegurado somente a partir da edição do ato ou decisão. 

Art. 6º Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: 

I - genéricos; 

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou 

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação 
de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não 
seja de competência do órgão ou entidade. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do "caput", o IPSEMDE deverá, caso 
tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das 
quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de 
dados. 

 

CAPÍTULO III 

DA TRANSPARÊNCIA ATIVA 

Art. 7º Independentemente de requerimento formulado, o IPSEMDE 
divulgará, nos respectivos sítios eletrônicos na "internet", informações sobre: 

I - estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais 
cargos e seus ocupantes, endereço e telefones da unidade, horários de atendimento 
ao público; 

II - programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade 
responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de 
resultado e impacto; 

III - repasses ou transferências de recursos financeiros; 

IV - execução orçamentária e financeira detalhada; 

V - licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, 
além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas; 
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VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, 
graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, jetons e 
quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e 
pensões daqueles que estiverem na ativa, de maneira individualizada. 

VII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade; e 

VIII - contato da Autoridade de Monitoramento, designada nos termos do art. 
40 da Lei nº 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informação 
ao Cidadão (SIC). 

Art. 8º Além do disposto no artigo anterior, o IPSEMDE deverá publicar, nos 
respectivos sítios eletrônicos referentes à Lei de Acesso à Informação, informações 
relativas às agendas institucionais de suas autoridades, com os seguintes dados: 

I - agenda de reuniões com pessoas físicas e jurídicas com as quais se relacione 
funcionalmente, com registro sumário das matérias tratadas; 

II - audiências concedidas, com informações sobre seus objetivos, 
participantes e resultados; e 

III - eventos institucionais de que a autoridade participe. 

§1º Para os fins do disposto no "caput", consideram-se autoridades aqueles 
que exercem cargo ou função de Presidente e/ou Diretores (geral ou de 
departamento) no âmbito do IPSEMDE. 

§2º As agendas institucionais deverão ser atualizadas diariamente pelas 
autoridades de que trata este artigo. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO 

Seção I 

Da Classificação de Informações quanto ao Grau e Prazos de Sigilo 

Art. 9º São passíveis de classificação as informações consideradas 
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso 
irrestrito possam: 

I - pôr em risco a defesa e a integridade das pessoas; 

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações e da autonomia da 
administração pública municipal; 

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 
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Art. 10. Para a classificação da informação em grau de sigilo, deverá ser 
observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo 
possível, considerados: 

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Município; e 

II - o prazo máximo de classificação em grau de sigilo ou o evento que defina 
seu termo final. 

Art. 11. O prazo máximo para prestações das informações solicitadas será de 
30 (trinta) dias. 

 

Seção IV 

Disposições Gerais 

Art. 12. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela 
judicial ou administrativa de direitos fundamentais. 

Parágrafo único. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a 
existência de nexo entre as informações requeridas e o direito que se pretende 
proteger. 

CAPÍTULO V 

DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Art. 13. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra 
e imagem detidas pelos órgãos e entidades: 

I - terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa 
a que se referirem; e 

II - poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por 
previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem. 

Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou 
ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos 
descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996. 

Art. 14. 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. 

Art. 15. O pedido de acesso a informações pessoais observará os 
procedimentos previstos no Capítulo VIII desta Portaria e estará condicionado à 
comprovação da identidade do requerente. 
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Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros 
deverá ainda estar acompanhado de: 

I - comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso II do "caput" 
do art. 13, por meio de procuração; 

II - demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a 
defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral 
preponderante. 

Art. 16. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à 
assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a 
destinação que fundamentaram sua autorização, sobre as obrigações a que se 
submeterá o requerente. 

§1º A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e 
à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de 
maneira diversa. 

§2º Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será 
responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei. 

Art. 17. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, 
em relação à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou 
banco de dados de órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público. 

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Dom Eliseu/PA, aos 04 dias do mês de outubro de 2022. 

 

 

JOÃO DE DEUS DE AQUINO 
Presidente do IPSEMDE 

Dec. 542/2021 
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