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D E C R E T O 
Nº 8774/2023 

 
 

“Dispõe o Regimento Interno da Comissão 
Municipal de Acesso à informação – CMAI, do 
Município de São Sebastião.” 
 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal da Estância Balneária de São Sebastião, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.527/2011, que dispõe sobre o acesso a informações, e dá 

outras providências correlatadas; 

 

CONSIDERANDO a aprovação do Regimento Interno deliberada pela Comissão Municipal de 

acesso à informação (CMAI), conforme Decreto nº 6885, de 31 de agosto de 2017. 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Interno da Comissão Municipal de acesso à informação 

(CMAI), anexo ao presente Decreto. 

 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

São Sebastião, 07 de fevereiro de 2023. 

 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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REGIMENTO INTERNO 

A Comissão Municipal de Acesso à Informação (CMAI), considerando o disposto no Decreto n° 

6885, de 31 de agosto de 2017, RESOLVE:  

Fica aprovado o Regimento Interno da Comissão de Acesso à Informação, nos termos aqui 

estabelecidos. 

DA ORGANIZAÇÃO, ATUAÇÃO E REUNIÕES DA CMAI 

Art. 1° A Comissão Municipal de Acesso à Informação deverá observar, no desempenho de 

suas atribuições, em especial daquelas deferidas pelos artigos 40 a 43 do Decreto n.º 6885/2017 e os 

princípios regentes da Administração Pública. 

Art. 2° Comissão Municipal de Acesso à Informação se reunirá de acordo com o volume da 

demanda, a partir da convocação da Secretaria Executiva dirigida pelo Departamento de Fomento à 

Transparência da Secretaria de Governo criado pela Lei Complementar 247/2019. 

§1° Alternativamente, as sessões da CMAI poderão ocorrer por meio de mecanismos 

tecnológicos de comunicação simultânea à distância.  

§2° A Secretaria Executiva enviará com antecedência a pauta da sessão e os documentos 

necessários para deliberação, com a designação do relator para o caso. 

§3° Caso o quórum estabelecido no artigo 42 em seu parágrafo único, do Decreto n.º 

6885/2017 não seja observado, deverá a Secretaria Executiva da CMAI diligenciar para que a sessão seja 

realizada na semana subsequente. 

 §4° A comunicação da convocação e remarcação de que trata o §3º se dará 

preferencialmente por meio eletrônico.  

§5° Extraordinariamente, a CMAI poderá se reunir a qualquer momento, por provocação de 

qualquer de seus membros à Secretaria Executiva, que deverá diligenciar para que a reunião ocorra na 

semana subsequente.  

§6° As reuniões serão documentadas em atas, utilizando a tecnologia da informação para os 

fluxos de comunicação e publicidade. 

Art. 3° A Comissão Municipal de Acesso à Informação é composta pelos seguintes membros: 

I – Titular da Secretaria de Governo - SEGOV 

II – Titular da Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJUR 

III – Titular da Secretaria da Fazenda - SEFAZ 
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IV – Titular da Secretaria de Administração - SECAD 

 V – Chefe do Gabinete do Prefeito - GP 

§ 1º Os titulares dos órgãos referidos do "caput" deste artigo poderão indicar para representá-

los seus adjuntos.  

§ 2º A Secretaria Executiva da Comissão Municipal de Acesso à Informação ficará a cargo da 

Secretaria de Governo, por intermédio do Departamento de Fomento à Transparência, criado pela Lei 

Complementar 247/2019. 

Art. 4°. Será facultado aos membros da comissão requerer vista de processos/expedientes de 

modo a cumprir as competências da Comissão elencadas no artigo 41 do Decreto Municipal nº 6885/2017. 

Art. 5º As deliberações da Comissão terão a forma de:  

I - decisão, quando se tratar de matérias previstas nos incisos I, II e III e IV do artigo 41 do 

Decreto n.º 6885/2017; 

II - resolução, quando se tratar de aprovação e alteração do Regimento Interno. 

Parágrafo único. Será dada publicidade às deliberações da CMAI ao interessado.  

Art. 6° Cabe à Secretaria Executiva da CMAI: 

I - secretariar, em caráter permanente, os trabalhos da CMAI;  

II - receber e ordenar os recursos, pedidos de classificação, desclassificação ou reclassificação 

de informações, além de demais expedientes dirigidos à CMAI, conforme sua data de ingresso e ordem de 

apreciação, e deles dar ciência aos demais integrantes da Comissão, designando o seu relator; 

III - custodiar os Termos de Classificação de Informações, deles dar ciência aos demais 

integrantes da Comissão para revisão de ofício ou reavaliação, e propor sua inclusão na pauta, em atenção 

aos prazos previstos na legislação;  

IV - organizar as pautas e registrar as deliberações das reuniões, elaborando as respectivas 

atas, às quais será dada a devida publicidade, tão logo aprovadas pela CMAI;  

V - adotar todas as medidas necessárias à segurança e proteção das informações e dados 

sigilosos e de caráter pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual 

restrição de acesso;  

VI - comunicar ao órgão ou entidade interessado as decisões da CMAI, por meio eletrônico, tão 

logo aprovada a ata da reunião na qual a decisão foi exarada, sendo que no caso de deferimento do 
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recurso, a CMAI deverá estabelecer prazo de atendimento para que o órgão ou entidade responsável 

forneça a informação.  

VII - elaborar relatório anual com informações sobre os trabalhos da Comissão;  

VIII - garantir que todos os integrantes da CMAI sejam prévia e regularmente cientificados do 

local e horário de todas as suas reuniões;  

IX - disponibilizar local adequado e apto a acolher as reuniões da CMAI; 

X - ofertar todo o apoio administrativo de que necessitar a CMAI no exercício de suas 

atribuições; 

XI - exercer outras atribuições conferidas pela CMAI. 

Artigo 7º. Os casos omissos serão decididos pela Comissão, na forma deste Regimento 

Interno. 

Artigo 8º Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 07 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 
 


