
 
 MUNICIPIO DE ÁLVARES MACHADO  

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N – TEL  /FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP   

CNPJ:43.206.424/0001-10                                                                                                                             

 

 
“Diga não às Drogas e Pedofilia”, Denuncie!      Telefones: 197 e 190 Plantões 24h por dia. 

Observação: A denúncia pode ser anônima     

           www.alvaresmachado.sp.gov.br            secretariapmmachado@hotmail.com 

        Página 1 

DECRETO Nº2623 /2015, DE 23/04/2015  

  

Dispõe sobre: ”Constitui a Comissão Mista de Reavaliação 
de Informações e designa os seus membros, bem como os 
responsáveis pelo SIC no âmbito do Executivo Municipal e 
dá outras providências”.   

  

  

HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito do Município de Á lvares Machado, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições  que lhe confere § 1º do artigo 11, da Lei 
Municipal nº 2.863, de 13/04/2015.   

  

DECRETA:   

Art. 1º . Fica instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações no âmbito 
do Poder Executivo Municipal tendo como atribuição decidir sobre o tratamento e classificação 
de informação sigilosa.  

  

§1º A Comissão tem como membros os seguintes servidores:   

-  representante da Diretoria da Administração Municipal;  

-  representante da Secretaria Administrativa;  

-  representante do Setor de Informática (CPD);  

-  representante do Setor de Patrimônio;  

-  representante do Departamento Jurídico.  

  

§2º Para padronizar as ações de transparência a Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações poderá expedir Orientações Técnicas com força vinculante.  

  

Art. 2º . Fica nomeado como responsável geral pelo SIC (Serviço de Informação ao 
Cidadão), nos termos do art. 40 da Lei nº. 12.527/2011, a servidora CAMILA APARECIDA 
SANTANA CONGIO , lotada no Gabinete, exercendo as seguintes atribuições:  

  

I. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, 
de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;  

II. Monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios 
periódicos sobre o seu cumprimento;  

III. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação 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. 3º.  Cabe a Administração Municipal proporcionar local, infraestrutura 
tecnológica e incentivar a capacitação da equipe coordenada pela Responsável pelo Serviço 
de Informação ao Cidadão a:   
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I. Realizar atendimento na sede por meio eletrônico ou presencial quando 
estiver inoperante o sistema, prestando orientação ao público sobre os direitos 
do requerente, o funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, a 
tramitação de documentos, bem como sobre os serviços prestados pelas 
respectivas unidades do órgão;  

II. Protocolar documentos e requerimentos de acesso a informação, bem 
como encaminhar os pedidos de informação aos setores produtores ou 
detentores de documentos, dados e informações;  

III. Controlar o cumprimento de prazos por parte dos setores produtores ou 
detentores de documentos, dados e informações;  

IV. Realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e 
informações sob custódia do respectivo órgão, ou fornecer ao requerente 
orientação sobre o local onde encontra-los.  

  

Art. 4º.  Os Membros da Comissão Mista ficam subordinados a Responsável Geral 
pelo Serviço de Informação ao Cidadão.  

  

Art. 5º . As designações são feitas sem prejuízo das demais atribuições da função, 
não fazendo jus a qualquer gratificação ou vantagem adicional.  

  

Parágrafo único. Será de 2 (dois) anos a duração dos mandatos, permitindo a recondução.  

  

Art. 6º . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

  

P.M de Álvares Machado, 23 de abril de 2015. 

           

 

 
HORÁCIO CESAR FERNANDEZ    LUIZ GONÇALVES RODRIGUES 
             Prefeito Municipal       Diretor Administrativo 

            

 
Registrado e publicado na Secretaria da PM, na data supra. 
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Oficial de Gabinete 


