
LAI 1

Objeto Assegurar o direito de acesso à informação.

Quem deve observar?

Entes

União

Estados

DF

Municípios

Poderes

Executivo

Legislativo

Judiciário

MP*

Cortes de Contas*

Administração Indireta

Autarquias

Empresas Públicas.

S.E.M

Fundações Públicas

Entidades privadas
sem fins lucrativos

Que recebam
recursos públicos.

Subvenções sociais.

Contrato de Gestão.

Termo de Parceria.

Convênios

Acordos.

Ajustes.

Outros instrumentos.

A publicidade será referente à parcela de
recursos recebidos e à sua destinação.

Execução

Conforme os princípios da administração pública.

Publicidade é a regra O sigilo é a exceção.

Divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações.

Utilização da TI.

Desenvolvimento da cultura da transparência.

Desenvolvimento do controle social da Administração pública.

Cabe ao governo

Gestão transparente

Amplo acesso.

Divulgação.

Proteção da informação

Disponibilidade

Autenticidade.

Integridade.

Eventual restrição de acesso.
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LAI 2

O acesso compreende

Orientação para a consecução do acesso, bem como sobre o
local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação.

Informação contida em registros ou documentos
Recolhidos ou não ao arquivo.

Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades.

Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada

Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades.

Política.

Organização.

Serviço.

Informação pertinente à administração do patrimônio público,
utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos.

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.

É assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de
certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

Negativa de acesso Deve ser fundamentada.
Medidas disciplinares do Art. 32.

Extravio O interessado pode solicitar a abertura
de sindicância para apurar o sumiço.

Prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar
testemunhas que comprovem sua alegação.

Transparência ativa

Promover, independentemente de
requerimentos, a divulgação em local de fácil
acesso, no âmbito de suas competências, de
informações de interesse coletivo ou geral por
eles produzidas ou custodiadas.

Competência e estrutura organizacional.

Repasses ou transferências de recursos.

Registro das despesas.

Informações concernentes a
procedimentos licitatórios.

Acompanhamentos

Programas

Ações

Projetos

Obras.

Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

Utilizar todos os meios e instrumentos
legítimos de que dispuserem.

Obrigatória nos sítios da internet.

SIC

Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações

Informar sobre a tramitação de documentos.

Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.

Realização de audiências ou consultas públicas Participação popular.

Transparência passiva

Qualquer interessado poderá apresentar
pedido de acesso a informações.

Identificação
do requerente.

Não pode conter exigências
que inviabilizem a solicitação.

Especificação da informação requerida.

Viabilização da utilização da TI.

São vedadas quaisquer exigências relativas
aos motivos determinantes da solicitação.

Prazos
Imediato.

Se não for possível, em prazo
não superior a 20 (vinte) dias

Poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias,
mediante justificativa expressa
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LAI 3

Custo O serviço de busca e fornecimento
da informação é gratuito.

Poderá ser cobrado exclusivamente o valor
necessário ao ressarcimento do custo dos
serviços e dos materiais utilizados. Salvo para os declarados pobres.

Preservação da
integridade.

Deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.

Não pode impor risco a conservação do documento original.

Decisão de negativa
de acesso.

Deve disponibilizar o inteiro teor da decisão.

Recurso Poder
Executivo

Negativa
de
decisão

Em 10 dias para
a autoridade
superior.

Deliberará no
prazo de 5
(cinco) dias.

CGU (5 dias
para se
manifestar)

CMRI

Não poderá ser negado
acesso à informação.

Necessária à tutela judicial ou
administrativa de direitos fundamentais.

Violação dos direitos humanos.

Imprescindíveis à segurança da
sociedade e do Estado.

Risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional.

Negociações ou as relações internacionais do País.

Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população.

Elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País.

Causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas.

Causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou
tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse
estratégico nacional.

Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares.

Comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em
andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Classificação

Ultrassecreta.

25 anos

Ou a ocorrência de determinado evento antes do término do prazo.

Presidente, Vice Presidente, Ministros, (Comandantes da MEA,
Chefe de Missões Diplomáticas ou Consulares no exterior*).

*Deverá ser ratificada pelos
respectivos Ministros de Estado.

Poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.

Deverá ser encaminhada para a CMRI.

Secreta

15 anos

Ou a ocorrência de determinado evento antes do término do prazo.

Presidente, Vice Presidente, Ministros, Comandantes da MEA, Chefe de Missões Diplomáticas ou Consulares no exterior.

Titulares de Autarquias, Fundações, EP, SEM.

Poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.

Reservada

05 anos

As informações que puderem colocar em risco a
segurança do Presidente e Vice-Presidente da
República e respectivos cônjuges e filhos(as).

Até o término do mandato em exercício ou do
último mandato, em caso de reeleição.

Ou a ocorrência de determinado evento antes do término do prazo.

Presidente, Vice Presidente, Ministros, Comandantes da MEA, Chefe de Missões Diplomáticas ou Consulares no exterior.

Titulares de Autarquias, Fundações, EP, SEM.

DAS 101.5 ou equivalentes.

Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

Sempre deverá ser levado em consideração o critério menos restritivo possível.

Deverá conter.
Assunto, fundamento, indicação do prazo de sigilo (anos, meses ou dias), autoridade classificadora.

Proteção e controle

Dever o Estado.

O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como
sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la.

Quem teve acesso, deve resguardar o sigilo.

Pessoas físicas ou entidades privadas deverão observar.
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LAI 4

Informações pessoais.

Deverão ter tratamento transparente.

Respeito à:

Intimidade.

Vida privada.

Honra.

Imagem.

Liberdade.

Garantias individuais.

Acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo
prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção.

Acesso liberado somente ao agente público e à pessoa a quem se refere.

Terceiros poderão ser autorizados a acessar.

Por previsão legal.

Consentimento expresso.

O uso indevido gera responsabilidade.

Não precisará de consentimento:

Prevenção e diagnóstico médico, quando a
pessoa estiver física ou legalmente incapaz.

Realização de estatísticas e pesquisas científicas
de evidente interesse público ou geral, previstos
em lei, sendo vedada a identificação da pessoa.

Cumprimento de ordem judicial.

Defesa de direitos humanos.

Proteção do interesse público e geral.

A proteção não poderá ser invocada com o intuito de
prejudicar processo de apuração de irregularidades.

Responsabilidades

Militares Transgressões militares médias ou graves.
Desde que não tipificadas em lei
como crime ou contravenção penal.

Servidores
No mínimo suspensão.

Pessoa física ou
entidade privada.

Advertência.

Multa.

Rescisão do vínculo com o Poder Público.

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos.

Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública.

É assegurado o direito de defesa do interessado.

Competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública.

Comissão Mista de Reavaliação
de Informações - CMRI

Requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e
secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação.

Rever a classificação de informações ultrassecretas
ou secretas, de ofício ou mediante provocação.

Prorrogar o prazo de sigilo de informação
classificada como ultrassecreta, sempre por prazo
determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação
puder ocasionar ameaça externa à soberania
nacional ou à integridade do território nacional ou
grave risco às relações internacionais do País,
observado o prazo previsto no § 1o do art. 24.

Limitado a uma
única renovação.
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