PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

LEI N.º 2539/2015
SÚMULA: “ACRESCENTA OS PARÁGRAFOS 1º AO 8º NO ARTIGO 9º DA LEI
MUNICIPAL Nº 2323/2013 QUE REGULA O ACESSO A INFORMAÇÕES PREVISTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 5º, INCISO II DO § 3º DO ART. 37 E NO § 2º DO ART. 216 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ".

A Câmara Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, aprovou e eu, Milton José
Paizani, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Acrescenta os parágrafos 1º ao 8º no artigo 9º da Lei Municipal nº 2323, de 17
de maio de 2013, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, inciso II
do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, e dá outras providências, com a
seguintes redações:
“Art. 9º - ...
§ 1º - A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse
formato, caso haja anuência do requerente.
§ 2º - Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em
formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão
informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá
consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que
desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto,
salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais
procedimentos.
§ 3º - O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo
nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública
consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao
ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados.
§ 4º - Estará isento de ressarcir os custos previstos no §3º, todo aquele
cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou
da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.
§ 5º - Quando se tratar de acesso à informação contida em documento
cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta
de cópia, com certificação de que esta confere com o original.
§ 6º - Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá
solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja
feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.
§ 7º - É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de
acesso, por certidão ou cópia.
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§ 8º - Comunicar data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a
reprodução ou obter a certidão, para que o requerente possa pesquisar a informação
de que necessitar.”
Art. 2º - Ficam inalteradas as demais disposições da Lei Municipal nº 2323/2013.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Negro, 13 de maio de 2015.
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