
LEI MUNICIPAL N° 6.778 DE 30 DE ABRIL DE 2008.

Dispõe  sobre  a  criação  do  Arquivo 
Público Municipal.

ALEXANDRE  A.  GOELLNER,  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica criado o Arquivo Público do Município de Carazinho, subordinado à 
Secretaria  Municipal  de  Administração responsável  pela  gestão de documentos  produzidos 
pelo Poder Executivo, que adotará como tabela da temporalidade dos documentos a constante 
da  Instrução  Normativa  n°  004/2002,  de  25/09/02,  da  Central  de  Sistema de  Arquivos  do 
Estado do Rio Grande do Sul – SIARQ/RS.

Art. 2° Os arquivos classificam-se de acordo com sua utilização em:
I  –  Correntes  –  conjunto  de  documentos  produzidos  pela  administração  e 

conservados junto aos órgãos produtores, em razão da vigência e freqüência com que são 
consultados;

II – Intermediários – conjunto de documentos originários dos arquivos correntes, 
com uso pouco freqüente, que aguardam destinação final e

III – Permanentes – conjunto de documentos preservados em caráter definitivo, 
em função de seu valor histórico, legal, social.

Art.3° O Arquivo Público Municipal tem como finalidades:
I  –  estabelecer  diretrizes  e  normas  para  promoção  da  gestão  documental, 

considerando  a  racionalização,  tramitação,  classificação  e  avaliação  de  documentos  de 
arquivo;

II – garantir acesso às informações contidas nos documentos sob sua guarda, 
observada a legislação vigente,  na fase corrente,  intermediária  e de forma ampla,  na fase 
permanente;

III  – custodiar os documentos de valor  temporário e permanente acumulados 
pelos órgãos da Prefeitura no exercício de suas funções, dando-lhes tratamento técnico;

IV – estender a custódia aos documentos de origem privada, considerados de 
interesse público municipal, sempre que houver conveniência e oportunidade;

V – garantir a preservação dos documentos produzidos em todas as suas fases.

Art.  4°  O  Arquivo  Público  Municipal  deve  contemplar,  em  sua  estrutura 
organizacional, as atividades de protocolo, organização e descrição, preservação, atendimento, 
difusão cultural.

Art. 5° Ao Arquivo Público Municipal, em suas competências gerais, incumbe:
I – Promover a interação sistêmica com os arquivos correntes e protocolos das 

repartições municipais;

II – garantir acesso às informações contidas na documentação sob sua custódia, 
ressalvados os casos de sigilo protegidos por lei;



III  – receber,  por transferência ou recolhimento, os documentos produzidos e 
acumulados pelo poder público municipal;

IV  –  receber  por  doação  documentos  de  origem  privada  de  interesse  do 
município;

V – conceder hábeas data, observados os termos do artigo 5º da Constituição 
Federal;

VI – manter intercâmbio com instituições afins, nacionais e internacionais;
VII  –  custear,  por  intermédio  de acordos previamente  firmados e,  se houver 

conveniência e oportunidade, documentos de outras esferas e poderes governamentais.

Art.  6º Fica  instituída  a  Comissão  Permanente  de  Avaliação  e  Gestão  de 
Documentos,  formada  por  um  (1)  arquivista,  um  (1)  servidor  dos  setores  que  possuem 
documentos no arquivo, um (1) profissional da área jurídica e outros profissionais que possam 
colaborar com as atividades da comissão, sendo que o arquivista presidirá os trabalhos, com 
competência  para  elaborar  os  procedimentos  necessários  à  implantação  e  execução  dos 
serviços de arquivo e eliminação de documentos.

§  1º Os  integrantes  da  Comissão  de  que  trata  este  artigo  continuarão  no 
exercício das atribuições dos seus cargos, reduzindo-se a carga horária proporcionalmente à 
exigida pelos serviços prestados na Comissão.

§ 2º A Comissão reunir-se-á sempre que necessário e contará com, no mínimo 
três integrantes.

Art.  7° O  arquivo  terá  quadro  de  servidores,  de  acordo  com  as  normas 
regimentais do município, para atender as diferentes atividades e áreas.

Art.  8º A  receita  do  Arquivo  advirá  de  dotações  orçamentárias  do  próprio 
município,  auxílios  ou  subvenções,  taxas  ou  retribuições  por  serviços  prestados,  créditos, 
especiais, doações e outras rendas.

Art.  9º O patrimônio  do Arquivo  será  constituído de todos os  bens imóveis, 
móveis, instalações, títulos e outros valores próprios a ele destinados para os fins a que se 
propõe.

Art. 10. As despesas decorrentes da implantação da presente Lei, correrão à 
conta das dotações do órgão ao qual está subordinado.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor da data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2008.
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