
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N° 7.268, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.

VEREADOR GILNEI JARRÉ PRESlDENfE DA cÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER.,que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu Presidente, de
acordo com o ~ 5°, do Art_35, da Lei Orgânica Municipal. promulgo a seguinte Lei:

• ,

Ementa: Dispõe sobre a incineração de
documentos de receitas e despesas públicas e
outros documentos de expediente inservÍveis
desta Câmara referentes aos exercícios de 2004,
2003, 2002, 2001 e anteriores c dá outras
providências.

Autoria: Mesa Diretora

•

Art. 1.0 - Fica autorizada a Câmara Municipal a incinerar ou triturnr em alo público nas
dependências da Câmarn Municipal de Carazinho os documentos e comprovantes de receitas e despesas
públicas, materiais de expediente já utilizado, correspondências oficiais expedidas e recebidas, bem como
outros burocr<Íticos e sem nenhum valor, referente ao QÜinqüênio dos exercícios anos bases de 2004,
2003,2002,200 1,2000e anteriores.

Art. 2.° - AMesa Diretora da Câmara assinalará por Decreto, com antecedência mínima de 10
(dez) dias. a data e o horário de incineração ou tritmação de documentos mencionados no artigo anterior, que
será publicado o seu resumo para conhecimento público e de outros interessados incertos e não sabidos sobre a
preservação da documentação a serem incinerados ou triturados,

Art. 3.° • Será composta uma comissão para avaliação da documentação a ser incinerada ou
triturada, bem como a confecção da listagem para publicação. A referida comissão será composta por
funcionários da CâmarnMunicipal.

Art. 4.°. Os documentos incinerados ou triturados referente ao artigo l° e constantes na Lei
nO7.157 (Lei de TransParência) seci digitalizados elclronicamente, sendo disponível para qualquer cidadão de
fomm eletrônica. / ~.-. '<o '"'

~rt. 5.° - Esta lei ~~y em vigor na data de ~ publicação." -,', ~ •. ""
Sala das Reuni °f

Gilnei Albe
Presidente

em 8 de de7.embrode 2010.

..

Registre-se e Publique - se:

-

v=ri:~~e
1° Secretário
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