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RESOLUÇÃO Nº 060, de 31 de janeiro de 2019 

AUTORIA: Mesa da Câmara Municipal 

EMENTA: Dispõe sobre a criação do SIC (Serviço 
de Informação ao Cidadão), de que trata a Lei 
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no 
âmbito da Câmara Municipal de Potim e dá outras 
providências. 

MÁRCIO DE CÁSSIO RAYMUNDO, Presidente da Câmara Municipal de 
Patim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1°. Fica criado no âmbito da Câmara Municipal de Patim, o Serviço de 
Informação ao Cidadão - SIC. 

(_ 

Art. 2°. O SIC (Serviço de Informação ao Cidadão) é destinado a atender e 
orientar os cidadãos quanto ao acesso às informações de seu interesse, referentes às 
atividades da Câmara Municipal. 

Parágrafo único. O funcionamento do SIC estará vinculado à Secretaria 
Administrativa da Câmara Municipal de Patim. 

Art. 3°. No site oficial da Câmara Municipal de Patim (www.potim.sp.leg.br) 
deverá ser reservado espaço, denominado "SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO 
CIDADÃO", para prestação do serviço ora criado. 

§ 1°. Todo pedido de acesso a informações que se enquadre nas previsões 
normativas da Lei Federal nº 12.527, de 2011, será reduzido a termo, em formulário 
próprio, que contenha a identificação do requerente, com nome, informação do 
respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - do Ministério 
da Fazenda, endereço residencial, endereço eletrônico e eventuais números de 
telefones para contato. 
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§ 2°. Sendo o pedido de acesso a informações formalizado por pessoa 
jurídica, esta deve ser também devidamente identificada, com a indicação de sua 
denominação ou razão social, do endereço de sua sede ou filial diretamente interessada, 
informação do respectivo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ - do Ministério da Fazenda, do endereço eletrônico e dos números 
telefônicos para contato. 

§ 3°. O pedido de acesso a informações poderá ser formulado pessoalmente 
junto à Secretaria Administrativa da Câmara Municipal ou diretamente no Portal que a 
Câmara Municipal mantém na Internet (www.potim.sp.leg.br). 

§ 4°. O pedido de acesso a informações terá prioridade de tramitação, estando 
o seu atendimento, adstrito aos prazos estipulados no Art. 11 da Lei Federal nº 12.527, 
de 2011, condicionado ao comparecimento pessoal do cidadão interessado ou do 
representante legal da pessoa jurídica interessada, conforme o caso, que haverá de se 
identificar perante o servidor competente, para ter acesso às informações solicitadas. 

§ 5°. Não será, porém, necessário o comparecimento do requerente a esta 
Câmara, nos casos em que as informações solicitadas estejam disponíveis no sítio que 
a Câmara Municipal mantém na Internet, de acesso público, ou que, possa 
prestadas por meio eletrônico. 

§ 6°. Quando o pedido de informações vier acompanhado de solicitação 
documentos, o custo da reprodução destes correrá às expensas do requerente, exceto 
se houver isenção na forma do Art. 12, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011. 

Art. 4°. Todo pedido de acesso a informações será cadastrado no Sistema de 
Acesso Público a Informações da Câmara Municipal de Potim, para a formação de 
banco de dados capaz de orientar a Administração ao permanente aprimoramento dos 
seus serviços de divulgação pública de informações. 

Art. 5°. O indeferimento, parcial ou total, do pedido de acesso a informações 
será excepcional e sempre motivado em razões de interesse público, como sigilo ou 
proteção de informações de caráter pessoal, contempladas na Lei Federal nº 12.527, de 
2011, sendo passível de recurso ao Presidente da Câmara Municipal de Potim, cuja 
decisão, quer seja de provimento, quer seja de desprovimento, será sempre igualmente 
motivada. 
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Art. 6°. Nos casos omissos neste regramento, a conduta a ser adotada pelos 
serviços da Câmara Municipal de Potim no atendimento a pedido de acesso a 

poderá se louvar em parecer prévio da Assessoria Jurídica deste Poder Legislativo. 

Art. 7°. Sem preJu1zo da disponibilização de acesso às informações 
requeridas, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Poder 
Legislativo deverá, ainda, providenciar, por todos os meios disponíveis, a divulgação de 
informações de interesse público, independentemente de solicitação. 

Art. 8°. O Presidente da Câmara Municipal deverá designar, através de 
Portaria, os servidores responsáveis pelo fornecimento das informações solicitadas 
através do SIC, de acordo com as áreas de atuação de cada servidor. 

Art. 9. As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por 
conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando
se as disposições em contrário. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

p,.,.+im ~1 rio i<e>noi,-,.,. rio ')('\1Q 
1 '-'1.Utt,...., t UV J"""IIVUV U\J "-'-' I '-'• 

REGISTf~.,\DO E PUBLICADO 
NA SECi::r:··i ,t.U·<iA DA CÂMARA 

-ª.t ... . ' .-mQL_I ~15 

- ~ ~ · Ivo cait~s 
Agente Legislativo 

Av. Governador Mário Covas, n. º 222- Centro - POTIM- SP. - CEP.12525-000 
Te]/Fax (12) 3112-1276- 3112-2908 - 3112-2909 - e-mail: camarapotim@uol.com.br 


