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Decreto 37, de 01 de junho de 2017.

Dispõe sobre a regulamentação do Acesso à
Informações, previsto na Lei Federal n° 12.527,
de 18 de novembro de 2011, e dá outras

providências.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEDO, Estado de Pernambuco, no uso da
atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura a todos o direito de
receber informações dos órgãos públicos na forma especificada em seu artigo
5°, incisos XIV e XXXIII;

CONSIDERANDO o § 2° do artigo 216 da Constituição Federal, o qual dispõe
que cabem à Administração Pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para freqüentar sua consulta a
quantos dela necessitem;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe
sobre a política nacional de arquivos públicos e privados;

CONSIDERANDO ainda o disposto no inciso II do § 3° do artigo 37 da Carta
Magna, o qual reza que lei deve disciplinar as formas de participação do
usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o
acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de
governo, observado o disposto no artigo 5°. incisos X e XXXIII;

CONSIDERANDO que o Governo Federal sancionou a Lei Federal n° 12.527,
de 18 de novembro de 2011. que trata da regulamentação do acesso a
informações previsto nos dispositivos constitucionais citados acima.

DECRETA;

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1® - Este Decreto estabelece procedimentos para que a

administração pública municipal direta e indireta, atbvés dos princípios da
eficiência e efetividade, disponha o acesso à inform^^o, previsto no inciso
XXXIII do caput do artigo 5°, no inciso II do § 3® do artigo 37 e no § 2° do artigo
216 da Constituição Federal, e ainda elencado na Lei Federal 527/2011.
que dispõe sobre o acesso a informações e estabelece Vegrgfe par^ a gestão
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