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Cria, no Regimento lnterno da Câmara

Municipat de Mairiporã a Comissão Permanente

das Pesso as com Deficiência, altera o artigo 66,

acrescentando o inciso Vlll; cria o inciso Vlll ao

artigo 68 e revoga parcialmente o item 4 da

alínea "a" do inciso Vl do arÍigo 68.

(Autor: vereador Doriedson Antonio da silva Freitas)

O presidente da Câmara Municipal de Mairiporã, Vereador RICARDO

MESSIAS BARBOSA faço saber que a câmara municipal aprovou e eu promulgo, nos

termos do inciso lV do art. 26 da Lei Orgânica do Município e da alínea "h" do inciso ll

do art. 21 do Regimento lnterno, a seguinte resolução:

Art. 1o O art' 66 passa a ter a seguinte redação:

,,Art. 66. As comissÕes permanentes são oito, compostas cada uma de

três membros, no mínimo, com as seguintes denominações:

()

Vlll - das pessoas com deficiência'"

Art. 20 Fica criado ao art. 68 o inciso Vlll com a redação abaixo:

'Art. 68. E da competência especifica:

Vlll - da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência:

I - opinar e dar parecer sobre proposiçÕes e matérias relativas às políticas

para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

ll - promover a defesa dos direitos das pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida;

lll - fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à

proteção dos direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

lV - estudar e propor políticas públicas para a ampliação de direitos Oa1jrZ

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 
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V - pesquisar novas tecnologias e dados estatísticos sobretudo para a

garantia da acessibilidade universal em espaços publicos e privados para pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida;

Vl - realizar eventos destinados a diagnosticar e analisar problemas

enfrentados por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para a realizaçáo plena

de seus direitos;

Vll - promover iniciativas que couberem ao Legislativo conforme

preconiza a convenção da organização das NaçÕes unidas sobre os Direitos das

Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil;

Vlll - convocar secretários, coordenadores e instituiçÕes para debater

temas ligados às pessoas com deficiência; e

IX - realizar audiências públicas'

Art. 30 O item 4 da alínea "a" do inciso Vl do art. 68 passa a ter a

seguinte redação:

(.)4programadeproteçãoaoidoso'àmulher'àcriançaeao
adolescente."

Art. 40 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as disposiçÕes em contrário'

M IAS BARBOSA

Presidente

Registrado e publicado na secretaria da câmara municipal, em 21 de julho de 2021
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PreÍeiturà Municipal de 14airipor ã

a)pela Íidelidade 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

ê) pela resposta ou encaminhamento da demanda remetida ao setor competente via documenlo eletÍônico.

cAPíTuro rv
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AÍ1.12.0píocedimentodedigitalizaçâoobservaráasdisposiçôesdaLeitedeíalno12.682,degdejulhode2012,
bem corno os critórios técnicos deÍinidos pelo Departamento Administrativo juntamente com a Secretaria, devendo
preservar a integridade, a autenticioade, a legibilidade e, se Í0r o caso, o sigilo d0 d0cumento digitalizado.

§ 10 A digrlalizaçáo de documentos recebidos ou produzidos no âmbito da cemara municipal será acompanhada da

i0nleíénciâ da inlcgridade do documento.

§ 20 A conlerencia da integridade a que alude 0 § 
'10 d0 art. 12 deverá Íegistíaí se houve exibiçáo de d0cumento 0Íi-

ginal, de cópia autenticada p0r serviços notariais e de registro, de cópia autenticada administrativamente ou de có-
pia simples,

§ 3o Na drgitalizaçáo de documentos, 0bservatsse-á o seouinte:

I - "c resultantes de original seráo considerados cópia autenticada administrativamenle;
' esultant€s de cópia autenticadâ por serviços notariais e de reqislro serão considerados cópia autenticada ad-

tlF!íalivamente; e

lll - os resultantes de cópia simples seÍáo assim consideÍados.

§ 4o 0 agente públic0 que recebeí documento náo digital deveíá proceder à sua imediata digitalizaçáo, restjtuindo o

original ao interessado.

§ 50 Na htpótese de seÍ inviável a digitalizaçáo ou a restituiçáo do documento náo digital, este Íicaíá sob guaÍda do

departaorento da Câmara Municipal, podendo ser eliminado após o cumpÍimento de prazos de guarda pÍevislos nas

Tabelas dc Íemporalidade de Documentos, se 0 caso.

Art. 1 3. 0 rnteressado podeÍá enviar eletronicamente documsntos digitalizados paÍa juntada a processo eletrônico,

§ 1o 0 leor e a integridade dos documentos di0italizados são de íesponsabilidade do inteÍessado, que responderá por

eventuais Íraudes nos termos da lei.

§ ?o 0s documentos digitalhados enviados pelo interessado teíâo valor de cópia simples.

§ 30 A apÍesentaçâo do oíiqinal d0 documento digitalizado será necessáÍia quando a lei expressamente o exigir, 0u

nas hipóleses previstas nos aÍts. 14 e 15 desta resoiuçâ0.

Art. 1 4. A integridade do documentc digltalizado poderá ser impugnada mediante alegaçáo lundamenlada d€ adulte-
ração, hipólese em que seíá instadrado, n0 ámbito do respectivo departamenlo da câmara municipal, píocedimento
para veriÍicaçã0.
Art.15. 0s departamentos da câmaÍa municipal poderá0, motivadamente, solicitar a exibição do original de docu-
mento 0iqitalizado ou enviado eletronicamente pelo interessado.
AÍ1. 16. Nos casos de indisponibilidade d0 ambiente digital de gestão documental, os atos podeíáo sor praticados

em meio Íísico, procedendo-se à op0rluna digitalizaçáo, nos termos do aÍI. 1 2 desta resoluçâ0.
ParágÍalo único. 0s documentos não dlgitais píoduzidos na Íorma previsla no caput do art, 14, mBsmo após sua
diqitalizaçá0. deveÍáo cumpriÍ 0s pÍazos de guaÍda píevistos nas Tabelas de Temporalidade de Documentos da Câ-
mara Municipal de l\íaiÍipoíá.

AÍ1.17. A0protocolodaCâmara[íunicipaldeMairiporãcaberámonitoraraproduçáodedocumentosdigitaiseob-
seÍvar sua c0nÍormidade com 0s planos de classiÍicaçáo de documentos oÍicializados.
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Art. 18. À empresa conlrataoa cabe o desenvolvimento, a implantaçáo, o processamento e o Íorneclmento do su-
p0rte tecnológico necessário para o Programa'Câmara Sem Papel', bem como orientaçáo às áÍeas de tecnologia
da inÍormaçáo junto aos departamenlos da CâmaÍa Municipal, para utllizaçâo 0 manutênçáo do ambiente digital de
gestáo documental.

cÀpíTULo vt
DAS ATR|BUtç0ES 0A SECRETARTA E PROT0C0L0

Ârl. 19. A SecretaÍia e ao Protocolo da câmara municipal caberá as seguintss atíibuiçoes:
| - promover estudos paÍa a aplicaçáo de tecnologias da inÍormação às aüvidades de produçáo, gestáo, preservaçã0,
se0urança e acess0 a0s document0s e inÍoímaçóes arquivisticas;
ll - pÍopoÍ â ediçá0 de n0ímas que se ÍizeÍem necessárias paía o ambiente digital de gestá0 documental; e
lll - propor e zelar pela observância das regras de negócio na parametrização e aprimoÍamento lecnológico de so-
luçóesi

cÂpiTuLo yil
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AÍ1.20. Será vedada a utilizaçáo de documentos impressos nos casos abrângidos por esta resoluçá0.

Àrl. 2Í. Compete a cada departamento da Cámara Municipal de Mairiporã orientaí os usuários quanto à implemen-
taçà0 oa comunicaçáo eletônica d0 PÍoieto 'CâmaÍa Seín Papel".

ÂIt. 22. As despesas decorrentes da execuçáo desta resoluçáo corÍerão por conta das dotaçoes orçamentárias pró-
pÍias, suplementadas, se necessário.

Aí1. 23. Êsta resolução entÍa em vigor após cenlo e oitenta dias de sua publicaQào.

§4$i9e 4it,];'2ü.r.l"Jr:lil.nd/i)-ljb0e-9labt7ea.tc50 " paÍô conhrmar a: assinatuías acesse
lJocümentô a§sinôdo elêttôülcãnlêrlte, conÍorme Mp 2.2O0-2l01, AÉ. IOr, §2.

RICARDO MESSIAS SARBOSA

Presidenle

Registrado e publicado na secretaria da cámara municipal, em 21 de iulho de 2021
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Cria, no Beginento lnterno da Cânara Municípal de Makiporá a Conissáo Pemanente das Pes'

soas com Deliciência, allera o aítigo 66, acrescentando o inciso Vlll: cria o inciso vlll a0 arlÍgo 68

e íevoga parciahnente o ilem 4 da alínea "a" do inciso Vl do arlig1 68.

(ÂuloÍ: Vereadoí 0oÍi0d§0n Ant0nio da §ilva Freilas)

0 Presidente da Câmara Municipal de MaiÍiporá, VereadoÍ 8lCÂR00 ME§§lÂS 8ARBo§A Íaço saber qüe a cámaÍa

municipal aprovou e eu promulgo, nos termos do inciso lV do an. 26 da Lei oígánica d0 Município e da alínea "ll" d0

inciso ll do art. 21 do Regimento lnteÍno, a se0uinle resoluçâo:

lÍ1. 10 0 aí1. 66 passa a teí a seguinte íedaçáo:

Art. 66. As comissÕes permanentes sáo oito, compostas cada uma de três membÍos, no minimo, com as seguin-

tes denominaçôes:
(...)

Vlll - das possoas com deliciência.'

Art.20 Flca criado a0 art.68 o inciso Vlll com a redaçáo abaix0:

nrt. 68. É da competência especdica:
(...)

vlll - da Comissáo Permanente das Pêssoas com DeÍiciência:

| - opinaÍ e dar pareceí sobre proposiçóes e matérias Íelativas às politrcas paía pessoas com deÍiciência ou mobili-

dade reduzida;
ll - promover a deÍssa dos direitos das psssoas com deÍiciência ou mobilidade rêduzida;

lll - riscalizar e acompanhar pÍogÍamas govsrnamentais relaüvos à píoteçâo dos drreitcs das pessoas com deliciên-

cia ou mobilidade reduzida:

lV - estudar e propor políücas públicas para a ampliaçâo de direitos 0as pessoas com deficiência 0u mobilidade re-

duzida;
V - pesqulsaí novas tecnologias e dados estauslicos sobÍetudo paÍa a gaÍanlia dzr acessibilidade universal enr espa-

ços públicos e privados paÍa pessoas com deíiciência ou mobilidade reduzida;

Vl - realizar eventos destinados a diagnosticaí e analisar píoblemas enkentados por pessoas com deÍiciência ou nr0-

bilidade reduzida para a íealizaçáo plena de seus direitos;

Vll - promover lniclativas que coubeÍem ao Legislaüvo conÍorme preconlza a Convençáo da oroanizaçào das Naçóes

Unidas sobre os Direitos das Pessoâs com oeÍiciência, raüÍicada pelo 8íasil;
ylll - convocar secretários, coordenadores e instituiÇÕes para debater tsmas ligados às pessoas com deticiênciai e

lX - Íealizar audiências públicas.

Alt. 30 0 item 4 da alinea "â ' do inclso Vl do aít. 68 passa a ter a seguinte Íedaçà0:
(...) 4. píograma de píoteçâ0 a0 idoso, à mulhe[ à criança e ao adolescente.'

Arl. 
'lo 

Esta resoluçáo entÍa em vigor na data de sua publicaçào, Íevogando-se as disposiçoes em conráÍio.

RlcABoo ÍúEsslt§ EARB0SA
PrEsid0nte

Registrado e publicado na secretaria da câmara municipal, em 21 d€ iulho de 2021.

TARIA ISAEEI !,IAZZILU COSTÂ JOSÉ APARECIDO PEREIBA DE CABVAIHO
Dirslora Adminlslratlva oiÍotorJurídico
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APOSEI.ITAOORIÀ PO8 IOADE

Ato de Concessáo n0 703, de 23 de julho de 202'1, beneÍiciária i,08, Ct LEIDA MAil?U$ OÁ §rty, - pr0cesso no

61t2021.

Alo de Concessào n" 704. de 27 de julho de 2021,beneíiciâtialÍallrl5 1UVEIRAÍEIXEIBA - Process0 n'59/2021.

MâÍia Angélica Pereira
DiretoÍ Presidenle

Suzi Maria Rodnguüs Mullêí
0iÍetor Àdministralivo/Financeir0

LEIS E DECREIOS

JosÉ ÂpAREctoo PEREIRA DE cARvÂLH0
0ketor JurÍdico
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