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UCAO 

EMENTA: "DispOe sobre a instituiço do 
Arquivo Püblico da Câmara Municipal de 
Jardinopolis-SP." 

Apresentamos a considercwao desia Casa de Leis, o seguinte: 

Art. 10  Fica instituIdo o Arquivo Püblico da Câmara Municipal de Jardinopolis, Estado de Sâo 
Paulo, vineulado ao DATL - Departarnento de Assistëncia Técnica Legislativa. 

Art. 2° São atribuiçOes do Arquivo Püblico da Câmara Municipal de Jardinópolis: 

I - Formular a politica de gestão de docurnentos e coordenar a sua implantação no âmbito do 
Poder Legislativo Municipal; 

II - Estabelecer e dwulgar diretrizes e normas de gestAo e preservacAo de documentos, 
III - Garantir o acesso as informaçOes e arquivos no ãmbito da Cãrnara Municipal, 

observadas as restriçOes legais eventualmente apheaveis, 
IV - Coordenar a elaboraçâo e atualizaçào de Planes de Classificaçao e de Tabelas de 

Temporalidade de Documentos da Cärnara Municipal; 
V - Assegurar a gestão, preservação e controle dos documentos sob sua custodia; 

VI - Dar cumprimento aos prazos estabelecidos nas Tabela de Temporalidade dos 
Documentos, coordenar a eliminaçAo daqueles desprovidos de valor c garantir a 
preservação dos docurnentos de valor histérico, probatOrio e informativo; autorizar as 
eliwinaçOes de docurnentos produzidos, recebidos e acumulados pela Câmara Municipal, 
desprovidos de valores permanente, em conformidade corn o artigo 9° da Lei Federal n° 
8.159/1991; 

	

VII - 	Propor prograrnas de ação educativa, social e editorial destinados a estreitar o vinculo da 
instituição corn a cornunidade e corn vistas a reeuperação da memOria coletiva e as 
pesquisas sobre a historia do MunicIpio a partir do acervo sob sua guarda; 

VIII - Acompanhar e contribuir no desenvolvimento de programas de informatizaçAo, na 
gestão de docunientos digitais e na instalaçâo de sistemas informatizados de gestão 
arquivIstica de docurnentos. 

Art. 3° Ao Arquivo Püblico da Camara Municipal de Jardinopolis ficarn subordinados 
tecnicamente todos os arquivos e protocolos do Poder Legislativo Municipal, scm prejuizo de 
sua subordinação administrativa, corn o objetivo de: 

I - Assegurar a gestâo sistêmica de documentos e informaçOes, inclusive de documentos 
digitais; 

	

II - 	Agilizar o acesso aos documentos e inforrnaçôes; 
III - Assegurar a preservaçAp de documentos que encepaTh2'alor hi 'rico, probatorio e 

informativo; 	 // 	
/ 
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IV - Prornover a integração das atividades nos órgãos de assessoria e de execuçäo da Camara 
Municipal de Jardinópolis. 

Art. 4° Caberá a Mesa Diretora da Cârnara Municipal de JardinOpolis, por meio de Ato da Mesa, 
instituir a Comissâo de Avaliação de Documentos e Acesso, grupo permanente e 
multidisciplinar, que será nomeada dentro do prazo de ate 120 (cento e vinte) dias, corn as 
seguintes atribuiçOes: 

I - 	 Orientar a identificaçAo e avaliação de documentos, visando a elaboraçao e aplicaçao de 
Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Docurnentos; 

II - 	 Promover estudos e orientar a identificaçao e classificaçao de docurnentos, dados e 
inforrnaçOes sigilosas e pessoais, visando assegurar a sua proteçäo; 

III - Colaborar corn os orgãos de assessoiia e de execução da Cãmara Municipal no trabaiho 
de avaliaçAo da massa docurnental acurnulada; 

IV - Coordenar os trabalhos de eliminação, transferência e de recolhimento de documentos; 
V - Auxihar a implementaçào da politica de acesso a informaçào no dmbito da Cârnara 

Municipal, nos termos da Lei Federal 11°  12.527, de 18 de novembro de 2011; 
VI - Atuar corno instãncia consultiva, sernpre que provocada, sobre os recursos interpostos 

relatives as sohcitaçôes de acesso a informaçOes não atendidas ou indeferidas 

Art. 5° A elirninaçAo de docurnentos piiblicos do legislativo municipal somente seth realizada 
mediante autorizaçAo do Arquivo Pñblico da CArnara Municipal de JardinOpolis, corn 
subordinaçAo ern ültirna instância ao Presidente da Câmara Municipal. 

§ 1° Os documentos de guarda permanente nAo poderão ser eliminados apOs a rnicrofilrnagern, 
digitalizacAo on qualquer outra forma de reproduçao, devendo ser preservados de acordo corn os 
dispostos na legislação vigente. 

§ 2° Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritiveis. 

Art. 6° Ficará sujeitô aresponsabilidade administrativa, civil e penal quem contrariar o disposto 
nesta Resolução, na forma da lcgislacão vigente. 

Art. 7° As despesas decorrentes desta Resolução correrào per conta de dotaçOes orçarnentárias 
próprias. 

Art. 8° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçOes em 
contrário. ..—C 

JardinOpolis, 17 de outubro de 20 
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JUSTIFICATIVA 

A Mesa da Cilinara Municipal no uso de suas atribuiçOes legais, visando atender as 
disposiçöes das normas superiores, apresenta aos Pares desta Casa para apreciaçäo e votaçâo 
matéria referente ao Arquivo do Legislativo Municipal, considerando o abaixo apontado. 

Considerando que é direito assegurado pela Constituição Federal o acesso a informaçao 
(art. 5°, inciso XIV) e obrigaçâo do Estado a gestào da documentaçao governamental e a 
realizaçâb das providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem (Constituicâo 
Federal, art. 21.6, § 2 0); 

Considerando que cabe ao Municipio definir, em legislaçao própria, regras especIficas 
para o cumprirnento das determinaçOes previstas na Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 
2011, que regula o acesso a informaçOes; 

Considerando que é dever do Poder Püblico dar proteçao especial aos docurnentos de 
arquivos, como instrumento de apoio a admirnstraçao, a cultura, ao desenvolvimento cientifico e 
como elementos de prova e informaçäo (Lei Federal n° 8159/1991, art. 1°); 

Considerando que a legislacao municipal deve definir os critërios de organizaçäo e 
vmculaçào dos arquivos municipais, bern como a gestäo e o acesso aos documentos (Lei Federal 
n° 8.159/1991, art. 21); 

Considerando que interessa a toda a sociedade a preservaçào dos conjuntos documentais 
que encerram valor probatorio, informativo on historico e que constituem o patrimônio 
documental da Câmarà Municipal de Jardinópolis-SP. 

Assim, contamos corn a compreensAo de todos os Pares desta Casa, para a aprovaçAo do 

presente projeto. 

17deoutubrode2019. 
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