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Mairiporã, 04 de maio de 2021

Encaminhe-se a(s) Comrssão(ões) de

Justiça, Legislação e Redação___-
Finanças e Orçamento----------
0bras e Serviços P úblicos------- EI

Nobres Pares,
Desenv
Saúde e

MairiPorã

Apresento aos nobres edis o incluso projeto de lei, que lnstitui o Programa
"Câmara Sem Papel" no âmbito da Câmara Municipalde Mairiporã e dá outras providências,
para apreciação e posterior deliberação.

Certo de poder contar com a imprescindível atenção de Vossas Excelências,
subscrevo-me.

Atenciosamente,

RI ESS BARBOSA

Vereador Presidente
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exposrÇÃo oe uonvos

A câmara municipal está dando um passo importante paru a redução de
custos e sustentabilidade em seus trabalhos,

Várias são as açÕes e iniciativas que a gestão 202112022 está tomando, onde
o objetivo é a contenção de gastos desnecessários e a adoção de práticas ecologicamente
corretas no dia-a-dia do Legislativo: começa com a implantação do "Câmara sem Papel"
(Leglslativo), que se utilizará da assinatura digital no sistema de processos legislativos,
medida que vai ampliar a economia, a transparência e a sustentabilidade na tramitação dos
processos.

Com essa ferramenta, é possíveldiminuir drasticamente o consumo de papel
na câmara, até o ponto de se dispensar completamente o seu uso nos processos
legislativos. lsso porque, em vez de precisar assinar de proprio punho cada documento
(moçoes, indicaçÕes, requerimentos, projetos etc.), cada vereador e gestor da câmara
disporá da respectiva assinatura digital, o que vai lhe permitir dar a cada documento uma
assinatura juridicamente válida, porém por meio eletrônico. Assim, todos os processos
poderão tramitar virtualmente dentro da Câmara superando-se, por exemplo, a

necessrdade dos despachos físicos de um departamento para o outro, e o melhor de tudo,
podendo ser acompanhado pela população através de nosso site.

Outros serão os benefícios e as vantagens.

BENEFíCtOS

Economia - Com a implantação do sistema "Câmara sem Papel", a CâÍnara Municipal de
Mairiporã passa a permitir que todas as fases dos processos legislativos (acompanhamento
da tramitação) sejam realizadas de forma eletrônica, garantido a segurança da informação,
se utilizando do sistema de uso de assinatura digital e consequente redução do consumo
de papel e sua impressão.

Autenticidade - A assinatura digital serve para assinar qualquer documento eletrônico.
Tem validade jurÍdica inquestionável e equivale a uma assinatura de proprio punho. E uma
tecnologia que utiliza a criptografia e vincula o certificado digital ao documento eletrônico
que está sendo assinado. Assim, dá garantias de integridade e autenticidade.

Tudo eletrônico - Com a assinatura digital, a Câmara ttlunicipal de Mairiporã eliminará o
processo manual de coleta de assinaturas, as remessas de documentos legislativos que
são de forma física, passando a ser digitais, reduzindo custos, simplificando os processos
e agilizando de forma substancial a formalização dos documentos.

VANTAGENS:
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Redução de custos - tramitação de documentos, impressão de papel (toner, tinta e
energia para funcionar a impressora), guarda física (armazenamento, arquivos, cofres e
outros) e gestão de documentos (controle, consulta, vigência, auditoria, localização e
recuperação).

Mobilidade, agilidade e simplificação - Com uso do certificado digital, é possível assinar
um processo ou qualquer documento, a qualquer hora.

Segurança - Autenticidade, integridade, não repúdio, confiabilidade, impossibilidade de
retroagir no tempo, minimização de fraudes e infraestrutura de tecnologia de última geração.

Esses são os motivos que me levaram a elaborar e apresentar as Vossas
Excelências o presente projeto de resolução, que espero, seja aprovado por unanimidade

Plenário "27 de Março", 04 de maio de 2021

MESSI BARBOSA

Vereador Presidente

RI

MIMC
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ACâmaraMunicipal deMairiporã, A P R O V A

capírulo r

DAS DTSPOSTÇOES GERATS

Art. 1o Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de Mairiporã, o

Programa "Câmara Sem Papel", com vistas à produção, gestão, tramitação,
armazenamento, preservação, segurança e acesso a documentos e informaçÕes

arquivísticas em ambiente digital de gestão documental.

Parágrafo único. A implantação do ambiente digital de gestão documental
junto aos departamentos da câmara municipal dar-se-á gradualmente.

Art.20 Para os fins desta resolução, consideram-se:

I - assinatura digital: modalidade de assinatura eletrônica que utiliza
algoritmos de criptografia e permite aferir, com segurança, a origem e a integridade do
documento;

ll - assinatura eletrônica: geração, por computador, de símbolo ou série de
símbolos executados, adotados ou autorizados por um indivíduo, com valor equivalente à

assinatura manual do mesmo indivíduo;

lll - autenticidade: credibilidade de documento livre de adulteração;

IV - captura de documento: incorporação de documento nato-digital ou
digitalizado por meio de registro, classificaçáo e arquivamento em sistema eletrônico;

V - documento digital: documento codificado em dígitos binários, acessível
e interpretável por meio de sistema computacional;

Vl - documento digitalizado: documento obtido a partir da conversão de
documento não digital, gerando uma fiel representação em codigo digital, podendo ser
capturado por sistemas de informação específicos;

Vll - integridade: propriedade do documento completo e inalterado;

Vlll - legibilidade: qualidade que determina a facilidade de leitura do
documento;

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 02 DE 2021

lnstitui o Programa "Câmara Sem Papel" no âmbito da Câmara Municipal de Mairiporã e

dá outras providências.

(Autor: Vereador Presidente Ricardo Messias Barbosa)
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lX - preservação digital: conjunto de açÕes gerenciais e técnicas de controle
de riscos decorrentes das mudanças tecnologicas e fragilidade dos suportes, com vistas à

proteção das características físicas, logicas e conceituais dos documentos digitais pelo

tempo necessário;

X - processo eletrônico: sucessão de atos registrados e disponibillzados em

meio eletrônico, integrado por documentos nato-digitais ou digitalizados; e

XI - processo híbrido: conjunto conceitualmente indivisível de documentos

digitais e não digitais, reunidos em sucessão cronologicamente encadeada até sua

conclusão.

Art. 3o São objetivos do Programa "Câmara Sem Papel".

| - produzir documentos e processos eletrÔnicos com segurança,

transparência, economicidade, sustentabilidade ambientale, sempre que possível, de forma
padronizada;

ll - possibilitar maior eficácia e celeridade aos processos administrativos;

!ll - assegurar a proteção da autoria, da autenticidade, da integridade, da

disponibilidade e da legibilidade de documentos digitais, observadas as disposições da Lei

federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011;

lV - assegurar a gestão, a preservação e a segurança de documentos e

processos eletrônicos no tempo.

CAPíTULO II

DA GESTÃO OE DOCUMENTOS

Art. 40 A gestão de documentos da Câmara [\Iunicipal de tt/lairiporã deve
ser realizada exclusivamente por meio do memorando eletrônico, ofício eletrÔnico e

protocolo eletrônico, procedimentos que deverão ser centralizados junto à Secretaria.

§ 1o A finalidade do memorando eletrônico é formalizar a gestão de
documentos internos, quando se tratar de assuntos simples ou rotineiros, em especial:

I - solicitar execução de atividades;

ll - solicitar compras;

lll - agendar reuniÕes;

lV - solicitar informaçÕes;

V - encaminhar documentos;

Vl - solicitar providências rotineiras;

VII - solicitar pareceres; e
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Vlll - outros assuntos considerados de mero expediente.

§ 2o O ofício eletrônico, sobre qualquer assunto, expedido pelas autoridades
dentro do sistema de gestão de documentos, serão encaminhados para destinatários fora
da câmara municipal por correio eletrônico, ficando sob responsabilidade do sistema a

confirmação de entrega e leitura do documento.

§ 3o Os protocolos iniciados no âmbito da câmara municipal serão gerados
pelo requerente de forma eletrônica, ou presencial na secretaria competente, mediante
exposição de motivos e juntada de documentos que o fundamentem.

Art. 50 Todos os documentos eletrônicos, bem como seus anexos, recebem
obrigatoriamente uma numeração sequencial automática e passam a crrcular dentro dos
setores competentes.

Parágrafo único. A responsabilidade pela guarda excessiva ou pelo

descarte indevido dos documentos, sejam eletrônicos ou impressos, é da unidade emissora.

Art. 60 Fica vedada a impressão de documentos eletrônicos, exceto para:

I - fornecer comprovante ao requerente que efetuou o protocolo de forma
presencial;

ll - impressão do documento, na forma da legislação que a exigir; e

lll - juntar a processo administrativo, quando o assunto exigir a juntada do
documento.

Parágrafo único. A exceção prevista no inciso lll do art.60 ficará sob a

responsabilidade do agente público que juntou o documento no processo administrativo.

Art. 7o A classificação da informação sigilosa e a proteção de dados
pessoais no ambiente digital de gestão documental observarão as disposiçÕes da Leifederal
n' 12.527. de 18 de novembro de 2011 e das demais normas aplicáveis.

Art. 8o A autoria, a autenticidade e a integridade de documentos digitais e
da assinatura poderão ser obtidas por meio de certificação digital emitida conforme padrÕes

definidos pela lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, instituída pela
Medida Provisoria no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 , preservadas as hipoteses legais de
anonimato.

§ 1o O disposto no caput do art. 8o não obsta a utilização de outro meio lícito
de comprovação da autoria, autenticidade e integridade de documentos digitais, em especial
aqueles que utilizem identificação por meio de usuário e senha.

§ 2o Os documentos nato-digitais assinados eletronicamente na forma do
art. 8o serão considerados originais nos termos da lei aplicável.
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Art. 90 Os atos processuais praticados no ambiente digital de gestão
documental deveráo observar os prazos definidos em lei para manifestação dos
interessados e para decisão da autoridade competente, sendo considerados realizados na

data e horário identificados no recibo eletrônico de protocolo emitido pelo sistema.

§ 1o Salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, o ato a ser
praticado em prazo determinado será considerado tempestivo se realizado até as vinte e

três horas e cinquenta e nove minutos do último dia do ptazo, no horário oficial de Brasília.

§ 2o Na hipotese prevista no § 1o do art.9o, caso o sistema se torne
indisponÍvel por motivo técnico, o pruzo será automaticamente prorrogado até as vinte e
três horas e cinquenta e nove minutos do primeiro dia útil seguinte ao do retorno da
disponibilidade.

§ 3o Usuários náo cadastrados no ambiente digital de gestão documental
terão acesso, na forma da lei, a documentos e processos eletrônicos por meio de arquivo
em formato digital, disponibilizado pelo Departamento da Câmara Municipal de Mairiporã
detentor do documento.

CAPíTULO III

DAS CAIXAS DE MENSAGENS

Art. 10. O envio e recebimento dos documentos eletrônicos será feito

exclusivamente pelo sistema adotado pela câmara municipal.

Art. í1. O titular do usuário terá acesso à caixa de mensagens da unidade
que dirige, por meio de login no sistema, sendo de sua responsabilidade.

I - manter em sigilo a senha de acesso ao sistema;

ll - delegar acesso a outros servidores públicos à caixa de mensagens da
unidade;

lll - efetuar log-off, sempre que se ausentar da unidade, a fim de evitar
acesso indevido;

lV - comunicar ao Supervisor de Divisão de lnformática a utilização indevida
da caixa da unidade; e

V - zelar:

a) pela fidelidade dos dados enviados e pelo envio ao destinatário certo;
b) pelo acesso ao conteúdo armazenado na caixa;
c) pela leitura dos documentos recebidos;

d) pela guarda ou descarte de mensagens enviadas, recebidas e de
controle; e
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e) pela resposta ou encaminhamento da demanda remetida ao setor
competente via documento eletrônico.

cepírulo tv

DA DrcrrAlrzaçÃo

Arl. 12. O procedimento de digitalização observará as disposiçÕes da Lei
Federal no 12.682, de 9 de julho de 2012, bem como os critérios técnicos definidos pelo
Departamento Administrativo juntamente com a Secretaria, devendo preservar a
integridade, a autenticidade, a legibilidade e, se for o caso, o sigilo do documento
digitalizado.

§ 1o A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito da
câmara municipal será acompanhada da conferência da integridade do documento.

§ 2o A conferência da integridade a que alude o § 10 do art. 12 deverá
registrar se houve exibição de documento original, de copia autenticada por serviços
notariais e de registro, de copia autenticada administrativamente ou de copia simples.

§ 3o Na digitalização de documentos, observar-se-á o seguinte:

| - os resultantes de original serão considerados copia autenticada
administrativamente;

l! - os resultantes de cópia autenticada por serviços notariais e de registro
serão considerados copia autenticada administrativamente; e

Ill - os resultantes de copia simples serão assim considerados.

§ 4o O agente público que receber documento não digital deverá proceder
à sua imediata digitalização, restituindo o original ao interessado.

§ 50 Na hipotese de ser inviável a digitalização ou a restituição do
documento não digital, este ficará sob guarda do departamento da Câmara Municipal,
podendo ser eliminado apos o cumprimento de prazos de guarda previstos nas Tabelas de
Temporalidade de Documentos, se o caso.

Art. 13. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos
digitalizados para juntada a processo eletrônico.

§ ío O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de
responsabilidade do interessado, que responderá por eventuais fraudes nos termos da lei.

§ 20 Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de
copia simples.
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§ 3o A apresentação do original do documento digitalizado será necessária
quando a lei expressamente o exigir, ou nas hipoteses previstas nos arts. 14 e 15 desta
resolução.

Art. 14. A integridade do documento digitalizado poderá ser impugnada
mediante alegação fundamentada de adulteração, hipotese em que será instaurado, no

âmbito do respectivo departamento da câmara municipal, procedimento para verificação.

Art. 15. Os departamentos da câmara municipal poderão, motivadamente,
solicitar a exibição do original de documento digitalizado ou enviado eletronicamente pelo

interessado.

Art. 16. Nos casos de indisponibilidade do ambiente digital de gestão

documental, os atos poderão ser praticados em meio físico, procedendo-se à oportuna
digitalização, nos termos do art. 12 desta resolução.

Parágrafo único. Os documentos não digitais produzidos na forma prevista

no caput do art. 14, mesmo apos sua digitalizaçáo, deverão cumprir os prazos de guarda
previstos nas Tabelas de Temporalidade de Documentos da Câmara Municipal de
Mairiporã.

Art. 17. Ao protocolo da Câmara Municipal de Mairiporã caberá monitorar
a produção de documentos digitais e observar sua conformidade com os planos de
classificação de documentos oficializados.

CAPíTULO V

DA EMPRESA CONTRATADA

Art. 18. A empresa contratada cabe o desenvolvimento, a implantação, o

processamento e o fornecimento do suporte tecnologico necessário para o Programa
"Câmara Sem Papel", bem como orientação às áreas de tecnologia da informação junto aos

departamentos da Câmara Municipal, para utilização e manutenção do ambiente digital de
gestão documental.

CAPíTULO VI

DAS ATRIBUIÇOES DA SECRETARIA E PROTOCOLO

Art. 19. A Secretaria e ao Protocolo da câmara municipal caberá as
seg uintes atribuiçÕes:

| - promover estudos para a aplicação de tecnologias da informação às
atividades de produção, gestão, preservação, segurança e acesso aos documentos e
informaçÕes arq u ivísticas ;

It - propor a edição de normas que se fizerem necessárias para o ambiente
digital de gestão documental; e
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lll - propor e zelar pela observância das regras de negocio na

parametrização e aprimoramento tecnologico de soluçÕes;

cepítulo vttl

DAS DISPOSTÇOeS FINAIS

Art. 20. Será vedada a utilização de documentos impressos nos casos

abrangidos por esta resolução.

AÍt.21. Compete a cada departamento da Câmara Municipal de Mairiporã

orientar os usuários quanto à implementação da comunicação eletrÔnica do Projeto

"Câmara Sem Papel".

Art. 22. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão

por conta das dotaçÕes orÇamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 23. Esta resolução entra em vigor apos cento e oitenta dias de sua

publicação.

Plenário "27 de Março", 04 de maio de 2021.

o BARBOSA

Presidente

GV/MIMC
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colvusSÃo peRueruerure oe lusrlCa. leclsleÇÃo e neoaÇÃo

Parecer ao Projeto de Resolução no 212021, que institui o Programa Câmara
Sem Papel no âmbito da Câmara Municipal de Mairiporã e dá outras
providências.

I - RELATORIO

II. VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e

constitucional, podendo o poder legislativo propô-la.

Não se vislumbra no âmbito desta Comissão
qualquer obice às normas legais, regimentais e constitucionais que disciplinam

o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e

logico a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela

sua constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenário "27 de março", 7 de maio de 2021

I
. Fernando Rachas Ribeiro

Relator

lFr

*
I
t

O Vereador e Presidente Ricardo [t/essias Barbosa
propÕe a matéria em tela instituindo o Programa Câmara Sem Papel.
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COTUISSÃO peRueuerute oe .lUSrtÇR. leOlslaÇÃO e neolÇÃO

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 7 de

maio de 2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente

pela aprovação do Projeto de Reiotução no 2t2021. Quanto ao mérito cabe

aos Senhorês Vereadóres a decisão final. Não havendo mais nada a ser

tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai devidamente assinada pelos

nobres pares. Estiveram presentes os senhores Vereadores: Eliomar da silva

oliveira, Dr. Fernando Rachas Ribeiro e Juvenildo oliveira Dantas

Plenário "27 de março", 7 de maio de2021

J nild

Eliomar lva Oliveira
nte

r. Fernando
--a

Rachas

.t' .

Ribeiro
Secretário

/Japc

.i

*



J,L

ll

Câ.mara gVlunictpaf fe WÍdffiporo
a a

Parecer ao Projeto de Resolução no 212021, institui o Programa "Câmara Sem Papel"
no âmbito da Câmara l\íunicipal de Mairiporã e dá outras providências.

I - RELATORIO

O vereador e presidente propÕe a matéria em tela que institui
o Programa "Câmara Sem Papel" no âmbito da Câmara Municipal de Mairiporã e dá

outras providências.

II. VOTO DO RELATOR

A proposta do Legislativo em seus aspectos financeiro e
orçamentário se encontra em condições de receber parecer favorável

Assim sendo, não havendo, qualquer impedimento que obste
a sua tramitação, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Resolução no

21202',1.

A previsão orçamentária está prevista no art. 22 do
mencionado projeto de lei

A decisão quanto ao mérito 'ficará a critério do Soberano
Plenário.

E o meu parecer

a
Dr. Fernando Rachas Ribeiro

Relator

lFrr

E sta[o f,e São Qoufo
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Plenário "27 de março", 25 de maio de 2021.
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A Comissão Permanente de Finanças e orçamento em reunião de 25 de maio 2021'

considerando a posiçao do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação do

projeto de Resoluçáo no 2t202'L Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereadores a

decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata' que vai

devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os senhores

Vereadores: Dr. Fernando Rachas iib"iro, Gilberto Tadeu de Freitas e José Correia da

Silva Neto

Plenário "27 de março", 25 de maio de 2021

José Correia
Pres

rnando Rachas Ribeiro
Vice-Presidente

Sensei Gilbe reitas
S

/Japc
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- -úi. PoLHn oll vor.q,cÃo
Reunião Ordinária Jj
Iten bo ( ) do ExPediente

( X) da Oldenr do Dia

Reunião
Plocesso no

a

Obieto da Votação

( ) Pro.ieto de Emenda à Lei Orgânica do Município

( ) Projeto de Lei ComPlementar
( ) Projeto de Lei Ordinária
( ) Projeto de Decreto Legislativo
(>Q Projeto de Resolução OZlJtt
( ) Substitutivo
( ) Emenda Aditiva
( ) Emenda Modificativa
( ) Emenda Substitutiva
( ) Emenda Supressiva
( ) Subemenda
( ) Redação Final
( ) Veto
( ) Parecer Prévio
( ) Requerimento
( ) Moção
( ) Outro

Resultado da Votação

( ) Rejeitado
() Aprovado ern Discussão Unica
( ) Aprovado com Emendas
(
(
(
(
(
(
(

(

) Aprovado em l" Disct-tssão e Votação

) Aprovado em 2o Discussão e Votação

) Aprovado ern Regirne de

) Aprovado na forma do Substitutivo

) Não alcançou "quoruln" para aprovação

) Rejeitado o Veto

) Mantido o Veto

) Outro
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oriclo No 481t2021

Mairiporã, 21 dejulho de 2021

Assunto: encaminha Edital de Resolução no 7812021

Excelentíssimo Senhor Prefeito [Municipal,

Comunicamos que na 23a Reunião Ordinária foi APROVADO o PROJETO
DE RESOT-UçÃO N'212021, que lnstitui o Programa Câmara Sem Papel no âmbito da

Câmara Municipal de Mairiporã e da outras providências.

Desta forma, encaminhamos copia da Resolução no 7812021, pata constar
em seus arquivos.

Respeitosamente,

o Í\íE IAS BARBOSA
Presidente

V

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura Municipal de Mairiporã

SEC-DLP/ DEP C ADM
a+t&Recebi

trl-] o

I
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Câ.mora

Prefeitura 14uni pal de Mairiporã

a)pela lidelidade dos dados enviados e pelo envio ao deslinatário ceílo;
b)pelo acesso ao conteúdo armazenado na caixa;
c)pela leitura d0s documentos íecebid0s;

d) pela guarda ou descarte de mensagens enviadas, recebides e de controle; e

e) pela resposta ou encaminhamento da demanda remelida ao setor competente via documento eletrônico.

cÂPÍTUro tv
DA 0lGlIÂLtZÂçA0

Aít. 12. 0 procedimento de digitalizaqáo observará as disposiçoes da Lei Federal no 1 2.682, de I d€ julho de 2012,

bem como os critérios técnicos deÍinidos pelo Departamento Administrativo iunlamente com a Secretaria, devendo
preservar a integridade, a autenticidade, a le0ibilidade e, se Íor o caso, 0 sioilo d0 documento di0italizado.

§ 10 A digitalização de documenlos recebidos ou produzidos no âmbilo da câmara municipal será acompanhada da

conÍeÍência da integridade do documento.

§ 20 A coníerência da integridade a que aluds o § 10 do art. 12 deverá ÍegistraÍ se houve exibição de documento ori-
ginal, de cópia aulenticada por serviços notaÍiais e de registro, de cópia autenticada administrativamente 0u de có-
pia simples.

§ 30 Na digitalizaçáo de documenlos, observar-se-á o seguinle:
| - os resultantes de ori0inal seráo considerados cópia autenticada administraüvamente;
l! 'esultantes de cópia autenticada por serviços notariais e de regislÍo serâo considerados cópia aulenticada ad-

n\rdlivâmente: e

lll -ls resullanles de c0pra simples serào assrm considerados.

§ 4o 0 aoente público que receber d0cumento náo digilal deveÍá procedeÍ à sua imediala digitalizaçá0, restituindo o

original ao interessado.

§ 5o Na hipótese de ser inviável a digrtalizaçâo ou a restituiçáo do documento nâo digital, este licará sob guaÍda do
departamento da CemaÍa Municipal. podendo ser eliminado após o cumpíimento de pía20s de guaÍda previslos nas

Tabelas de Íemporalidade de Documentos, se o caso.

Àrt. 1 3. 0 interessado podeÍá enviar elelronicamente documentos digitalizados paÍa juntada a processo elelrônico.

§ 10 0 teor e a inlegridade dos documentos digitalizados são de Íesponsabilidade do interessado, que responderá por

eventuais Íraudes nos termos da lei.

§ 2o 0s documentos digitalizados enviados pelo interessado leráo valor de cópia simples.

§ 30 A apresentação do original d0 documento digitalizado será necessária quando a lei expressamente o exiqir, ou

nas hrpóleses previstas nos arts. 14 e 1 5 desta resoluçáo.

Art. 1 4. A inlegridade do documento digitalizado poderá ser impuonada mediante alegaçao Íundamentada de adulte-

raçáo, hipótese em que será instaurado, no âmbilo do respectivo depaÍtamento da câmarâ municipal, procedimento

para veriÍicaçá0,

Art. 15. 0s departamentos da câmara municipal podeÍáo, motivadamente, solicatar a exibiçáo do original de docu-

mento digitalizad0 0u enviado eletronicamente pelo inteíessado.

Aít. 16. N0s cas0s de indisponibilidade do ambieile digital de gestáo documenlal, os atos poderâo ser praticados

em ínêi0 íisico, procedendo-se à oportuna digitalizaçào, nos termos do art. 12 desta resoluçáo.

ParágÍalo único. 0s documentos náo digilais produzidos na Íorma prevista no capul do art. 14, mesmo após sua

digilalizaçáo, deveráo cumpír os prazos de guarda pÍevistos nas Tabelas de Temporalidade de Documentos da Câ-

mara Municipâl d€ MairipoÍâ.

Arl. í 7. Ao protocolo de Câmara Municipal de Mairiporâ caberá monitorar a pÍoduçáo de documentos digitais e ob-
servar suâ conÍormidade com os planos de classiticaÇáo de documentos oÍicializados.

ceeíuu v

v 
DA ETTPRESAC0ilTRÂTADÂ

AÍ1. 18. A empresa contÍatada cabe o desenvolvimenlo, a implantação, o processamento e o Íornecimento do su-
poíte tecnoiógico necessário para o Programa "Câmara Sem Papel', bsm como oriontaçáo às áreas de tecnologia
da inl0nnaçáo junto aos departamentos da Câmara Municipal, para utjlizaçâo e manutençâo do ambisnte digital d0

gestáo 0ocuínental.

cAPiTuLo vt
DAS ATR|BUtçoES 0A SECRETABTA E PB0T0C0L0

Aít. 19. À SecretaÍia e e0 Protocolo da câmara municipal cab6Íá as seguintes atÍibuiçÕes:
| - pÍomover estudos para a aplicaçáo de tocnologias da inÍormaçáo às atividades de produçá0, gestáo, preseÍvaçáo,

segurança e acesso aos documentos e inloÍmaçôes aÍquivísticas;
ll - propor a ediçáo de normas que se fizeÍem necessáÍias para o ambientê digital de gestáo documentall e

lll - propoÍ e zelaÍ pela observância das Íegras de negócio na paÍametrizaçáo e aprimoramento lecnológico de so-
luçóes:

cAPiTuto ylil
oAs orsPosrçôEs FlirArs

Arl. 20. Ssíá vedada a ulilizaçáo de documentos impressos nos casos abrangidos por esta resoluçáo.

AIt.21. Compete a cada departamento da Cámara Municipal de MaiÍiporá orientar os usuários quanto à implsmen-

!açá0 da comunicaçáo eletrônica do Proieto 'Câmara Sem Papel".

Ârl. 22. As despesas decorrentes da execuçá0 desta resoluçâo correÍáo por conta das dotaço€s orçamentáíias pró-
prias, suplementadas, s€ necessáÍio.

Ârt. 23. Esta resoluçào entra em vigoí após cento e oitenta dias de sua publicaQâ0.

D4Sign 43372de1-3e98-ídi8-ebí).!gtcbt7Êa4e50 - Para contirmaÍ as 0srinatuíâs a.csse https:/lsecurê.d4srgn.r.rr,r'-br/v,jriliiêí
po(umento assinàdo eletrotrlcànrêntê, conforme MP 2,20O-2/OI, Art. 1Ot, §2,

TEI COMPI.EMEI{TÂR NO 436, OE 28 DE JUTHO OE 202,1

RICARDO ME§SIAS SABBO§A

PÍosidenle

Regislrado e publicado na secretaria da câmara municipal, em 2'l de julho de 2021

MARIA ISASEI. MAZZILLI CO§TÂ

0iÍelora Àdministraliva
J0sÉ ÂPAREct00 pERETBA 0E cARvALH0

Direlor Jurídico

EDITÂI
BEsotuçÁo No ?9 DE 2021

CÍia, no Reginento lntemo da Câman Municipal de Maiipoíá a Conissáo Permanenle das Pes-

soas con Deliciência, allera o artigo 66, acrescenlando o incisoVlll: cia o inciso Vlll ao arligo 68
e revoga paícialmente o item 4 da alinea "a" do inciso Vl do adigo 68.

(AutoÍi VoÍe8doÍ 00Íiods0n Antonio da Silva FÍoita§)

0 PÍesidente da Câmara Municipal de Maiíporã, Vereador R|CAB0o ÍúES§lÂ§ BABB0§A Íaço saber que a câmara

municipal apÍovou e eu promulg0, nos termos do inciso lV do a(. 26 da Lei orgânica do Município e da alínea "h" d0

inciso ll do art. 21 do Regimento lnteÍno, a seguinte resoluçáo:

AÍt, lo 0 art.66 passa a ter a seguinte redaçáo:

AÍt.66. As comissÕes permanentes 3áo oito, compostas cada uma de três n)embros, no minimo, com as seguin-

les donominaçôes:
(...)

Vlll - das pêssoas com deÍiciência."

Art. 2o Fica criado ao art. 68 o inciso Vlll com a redaçao abaixo:

'Art.68. É da competência Bspecííica:
(...)

Vlll - da Comissáo Permanente das Pessoas com DeÍiciência:

I . opinaÍ e daÍ paÍecer sobre pÍoposiçôes e malérias relaüvas às polÍücas para pessoas com deÍiciência 0u mobili-

dade reduzlda:
ll - promover a d8íesa dos diíeitos das pessoas com deÍiciência ou mobilidade reduzidâ;

lll - Íiscalizaí e acompanhaí progÍamas governarnentais relativos à proteçáo d0s direitos das pessoas cont deficien"

cla ou mobilidade reduzida:

lV - estudaÍ e propor politicas públicas para a ampliação de direitos das pessoas com deÍiciência ou mobilidade re-

duzida:
V. pesquisaÍ novas tecnologias e dados estaüsticos sobretudo para a garanila da acessibilidade univeísal em espa-

ços públicos e privados para pessoas com deíiciência ou mobilidade íeduzida;

Vl - nalizaÍ eventos desünados a diagnosticar e analisar problemas enÍrentados por pessoas com deÍiciência 0u mo-

bilidade reduzida para a íealizaçâo plena de seus diíeitos;

Vll . promover iniciativas que couberem ao Legislaüvo conÍoíme preconiza a Convençáo da organizaçáo das Naçóes

Unidas sobre os Dkeitos das Pessoas com DeÍiciência, ratiÍicada pelo Brasil;

Vlll-convocar secretáÍios, coordenadoíes e instituiçÕes para debatertemas ligados às pessoas com deliciência, e

lX - realizar audiências públicas.

Ârl. 30 0 item 4 da alinea 'a" do inciso Vl do aÍt. 68 passa a teÍ a seguinte redaçà0:
(...) 4. prooíama de proteçáo ao idoso, à mulheí à cÍiança e a0 adolescents.'

AÍ1. 40 Esta resoluçáo entÍa em vigoí na data de sua publlcaçá0, revogando-se as disp0siçóes em contrario.

RICÂRO() ME§§IÂ§ BABSOSÂ

Prêsidênte

Rogislrado e publicado na secretaria da câmara municipal, em 21 de julho de 2021

MARIA ISAEEt MAZZILTI COSTA

0ireloía AdministÍativa
JOsÉ APAREGIOO PEREIRA OE cASvALHO

0iÍolor JuÍídico

rilsTtTuT0 DE pREvtDÊNcrA Dos sERvrDoREs
puBLtcos D0 MUilrcipro DE MArBrp0RÁ

cor{cEssÁo oE BE}'rEFicros

ÀPOSTNTAOORI,I POÂ IOADE

Ato de Concessão n0 703. de 23 de iulho de 2021 , beneliciilia 0qBACI UIDA IIAflQUES 0A SrÍy,4 - Processo n0

6'v2021.

Ato de Concessào n'704, de 27 de julho de 2021,beneliciârialVollFfE qUVEIBA|EIXEIRA - Píocesso n"59/2021.

MaÍia Angélica PBÍcira
DiÍeloÍ Prêsidenle

§uzi Maria Rodíigues Mullêí
DiÍetor ÂdminislÍativ0/Finãnceiro
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