Portaria 04/2020
PORTARIA SG/GAB Nº 04/2020
Estabelece procedimentos com vistas ao cumprimento da Resolução nº
2912019 e da Lei de Acesso à Informação no que tange à classificação de
informações e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação - LAI);
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos iniciais com
vistas ao cumprimento do quanto disposto na Resolução nº 29/2019, que
dispõe sobre o acesso e divulgação das informações produzidas ou
custodiadas pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo, bem como
sobre a classificação das informações quanto à confidencialidade;
CONSIDERANDO a implantação do Sistema de Processo Eletrônico (e-TCM),
nos termos da Resolução nº 16/2018;
CONSIDERANDO ainda o disposto na Lei Federal nº 13.460/2017,
RESOLVE:
Art. 1 Esta Portaria estabelece procedimentos com vistas ao cumprimento da
Resolução nº 29/2019 e da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação - LAI) no que tange à classificação de informações no âmbito do
Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
Parágrafo único. A Ouvidoria, quanto às informações oriundas dos serviços
oferecidos nos canais de atendimento aos cidadãos, deverá observar a
legislação aplicável às suas atividades, em especial a Lei Federal nº
13.460/2017, podendo sugerir à autoridade competente a classificação da
informação na forma da Resolução nº 29/2019.
Art. 2º Processos e expedientes de competência administrativa, relacionados
aos servidores do Tribunal, criados de forma recorrente e que possuam, em
regra, informações pessoais de acesso restrito, terão a atribuição automática
de sigilo no Sistema de Processo Eletrônico (e-TCM) por meio de classificação
específica, consoante solução parametrizada para constituição de grupos de
sigilo por tipo de processo ou expediente.
§ 1 º A divulgação de informação pessoal com acesso restrito ou seu acesso
por terceiros somente poderá ocorrer mediante previsão legal ou
consentimento expresso da pessoa a que se refira, observado o disposto no §
1º do art. 15 da Resolução nº 29/2019.
§ 2º Enquanto não for desenvolvida solução técnica para consulta a
requerimentos pessoais com acesso restrito, no Sistema de Processo

Eletrônico, os servidores poderão obter as informações sobre os processos e
expedientes de seu interesse diretamente pela Coordenadoria de Recursos
Humanos.
§ 3º A Subsecretaria Administrativa - SA deverá promover a revisão dos tipos
de processos e expedientes de pessoal atualmente classificados com restrição
de acesso automático de acordo com o tipo, até o final do prazo referido no art.
19 da Resolução nº 29/2019, apresentando o resultado do estudo à Secretaria
Geral, que o encaminhará à Presidência para eventual deliberação.
Art. 3º Para os casos de estabelecimento de sigilo ou restrição de acesso não
contemplados na solução referida no art. 2° deverão ser adotados os seguintes
procedimentos:
I- a classificação da informação deverá ser formalizada por termo, doravante
denominado Termo de Classificação de Informação/Restrição de Acesso –
TCI/RA, devidamente preenchido e assinado pela autoridade competente,
consoante previsto no art. 17 da Resolução nº 29/2019;
II - o TCI/RA deverá conter, no mínimo, o assunto sobre o qual versa a
informação, a hipótese e o grau de sigilo, se for o caso, e o fundamento da
classificação, assim como o prazo e o tem10 final da restrição de acesso, de
acordo com a situação concreta;
III - após a juntada do TCI/RA assinado nos respectivos autos do processo ou
expediente, a autoridade classificadora competente, mencionada no art. 17 da
Resolução nº 29/2019, ou a respectiva Chefia de Gabinete, deverá encaminhar
e-mail ao Suporte do Sistema (etcm@tcm.sp.gov.br) contendo cópia do termo
para fins de configuração do Sistema, bem corno para arquivamento e controle.
§ 1º No e-mail encaminhado ao Suporte do Sistema e-TCM, explicitado no
inciso anterior, também deverão ser informados quais usuários farão parte do
grupo de permissão de acesso aos autos do processo ou expediente sigiloso
específico, inclusive os usuários das demais unidades do Tribunal que deverão
ter contato com a informação no prosseguimento de sua tramitação.
§ 2º Caso seja necessário, a chefia da unidade em que estejam localizados os
autos do processo ou expediente poderá incluir servidor a ela subordinado no
grupo de permissão acesso, mediante solicitação por e-mail ao Suporte do
Sistema e-TCM.
Art. 4º Caso os autos do processo ou expediente não estejam localizados na
unidade da autoridade competente para a classificação quanto à
confidencialidade nos termos da Resolução nº 29/2019, deverão ser
encaminhados à autoridade classificadora para formalização do TCI/RA,
mencionando as características da informação e as razões que fundamentam a
sugestão de classificação.
Art. 5º A desclassificação, reclassificação ou a alteração de prazo de sigilo
deverá ser feita por meio de novo TCI/RA a ser anexado aos autos do processo
ou expediente.

Art. 6º Nos termos do art. 4º da Resolução nº 29/2019, os documentos já
classificados como sigilosos ou restritos obtidos de outros órgãos deverão ter o
mesmo tratamento estabelecido pelo detentor original da informação no
sistema e-TCM.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no "caput'', o Conselheiro Presidente, o
Conselheiro Relator, o Secretário-Geral, o Subsecretário de Fiscalização e
Controle, o Subsecretário Administrativo, os Coordenadores de Fiscalização e
Controle e o Supervisor da Unidade Técnica de Protocolo e Autuação possuem
competência para preenchimento do TCI/RA, apontando, como razão para a
restrição de acesso, a classificação da informação do respectivo órgão, além
da adoção das medidas referidas no art. 3º.
Art. 7º O TCI/RA a ser utilizado deverá seguir o modelo anexo, que será
disponibilizado na intranet e no Sistema e-TCM às autoridades competentes,
inclusive com nomenclatura específica para esse ato.
Art. 8º A Secretaria Geral poderá aperfeiçoar o TCI/RA, devendo providenciar a
divulgação da nova versão e a sua atualização na intranet e no Sistema eTCM.
Art. 9º Em caso de processos ou expedientes oriundos de denúncias ao
Tribunal, o pedido de vistas e/ou cópias deferido deverá ser atendido com a
observância da proteção da identificação e das informações pessoais do
denunciante, nos termos do inciso IV do art. 6º c/c o § 7º do art. 1O da Lei
Federal nº 13.460/2017 e da Lei de Acesso à Informação.
Art. 10. A presente Portaria entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se.
São Paulo, 10 de março de 2020.
JOÃO ANTONIO
Presidente

