LEI COMPLEMENTAR
Nº 267/ 2021

“Dispõe sobre a instituição do Arquivo
Público Municipal de São Sebastião,
define as diretrizes da política municipal
de arquivos públicos e privados e cria o
Sistema Municipal de Arquivos.”
FELIPE AUGUSTO¸ Prefeito do Município de São Sebastião, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o estabelecido no artigo 21 da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, faz saber que a Câmara de
Vereadores e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - A Divisão de Arquivo Central, criada pela Lei Complementar nº 247/2019 passa
a ser subordinada ao Departamento de Fomento à Transparência da Secretaria Municipal de Governo
e passa a ser denominada “Divisão de Arquivo Público Municipal”.

Artigo 2º - A Divisão de Arquivo Público Municipal, subordinada ao Departamento de
Fomento à Transparência da Secretaria Municipal de Governo, compete:

I. formular e implementar a política pública de arquivos no âmbito do Poder Executivo
Municipal;
II. propor princípios, diretrizes, normas e métodos sobre organização e funcionamento
das atividades de arquivo e protocolo;
III. receber documentos dos órgãos e entidades produtoras, organizar e elaborar
instrumentos de controle do acervo;
IV. dar cumprimento aos prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidades de
Documentos e encaminhar à guarda permanente os documentos de valor histórico, probatório e
informativo;
V. assegurar a gestão, preservação e controle dos documentos sob sua custódia;
VI. expedir certidões dos documentos sob sua custódia;
VII. coordenar os trabalhos da Comissão de Avaliação de Documentos;
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VIII.aprovar as propostas de Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade de
Documentos e autorizar as eliminações dos documentos públicos municipais desprovidos de valor
permanente, de acordo com a determinação prevista no artigo 9º da Lei Federal nº 8.159, de 8 de
janeiro de 1991;
IX.promover a articulação e prestar orientação técnica aos integrantes do Sistema
Municipal de Arquivos;
X.promover a capacitação dos recursos humanos do Sistema Municipal de Arquivos na
área de sua competência;
XI.propor a declaração de interesse público e social de arquivos privados do Município,
nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.159/91, mediante parecer e avaliação técnica;
XII.propor parcerias e termos de cooperação técnica na área de gestão documental;
XIII.acompanhar e contribuir no desenvolvimento de programas de informatização, na
gestão documentos digitais e na instalação de sistemas informatizados de gestão arquivística de
documentos.
Artigo 3º - A Divisão de Arquivo Público Municipal ficam subordinados tecnicamente todos
os arquivos da administração pública municipal, integrantes do Sistema Municipal de Arquivos, sem
prejuízo de sua subordinação administrativa.
Artigo 4º - Integram o Sistema Municipal de Arquivos:

I. Divisão de Arquivo Público Municipal, subordinada à Secretaria Municipal de Governo,
que exercerá a atribuição de órgão central do Sistema;
II. Arquivo Histórico subordinado à Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião
Deodato Sant´Anna, que exercerá a atribuição de órgão setorial do Sistema;
III. Serviços de protocolo e arquivos dos demais órgãos e entidades da Administração
Municipal, Direta e Indireta, como órgãos setoriais do Sistema;
IV. Comissão de Avaliação de Documentos.
Artigo 5º – Ao Arquivo Histórico, subordinado à Fundação Educacional e Cultural de São
Sebastião Deodato Sant´Anna, compete:
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I. recolher os documentos de valor histórico, probatório e informativo.
II. promover a preservação e assegurar a integridade dos documentos de valor
permanente e guarda definitiva;
III. proceder ao recolhimento, organização e descrição do acervo, visando à elaboração de
instrumentos de pesquisa que facilitem a recuperação das informações;
IV. promover a difusão do acervo e desenvolver projetos de ação educativa e cultural,
contribuindo para a recuperação da memória coletiva e para as pesquisas de história local;
V. expedir certidões dos documentos sob sua custódia.

Artigo 6º - À Comissão de Avaliação de Documentos, grupo permanente e
multidisciplinar, compete:
I. orientar a identificação e avaliação de documentos, visando à elaboração, atualização
e aplicação de Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos no âmbito do
Poder Executivo Municipal;
II. colaborar com os órgãos e entidades da Administração Municipal no trabalho de
avaliação da massa documental acumulada;
III. coordenar os trabalhos de eliminação, transferência e de recolhimento de documentos;
IV. atuar como instância consultiva, sempre que provocada, na implementação da política
municipal de acesso à informação, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Artigo 7º - A eliminação de documentos públicos no âmbito do Poder Executivo Municipal,
em qualquer suporte, será realizada mediante autorização da Divisão de Arquivo Público Municipal,
conforme os procedimentos estabelecidos na legislação pertinente.

Parágrafo único - Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis.

Artigo 8º - A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público
municipal implica a transferência ou recolhimento de sua documentação à instituição sucessora ou à
Divisão de Arquivo Público Municipal.

Artigo 9º - A Divisão de Arquivo Público Municipal terá quadro próprio de servidores,
admitidos de acordo com os dispositivos e normas legais vigentes.
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Artigo 10 – As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias.
Artigo 11- As disposições desta Lei Complementar aplicam-se aos órgãos e entidades
integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal.
Artigo 12 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente, a Lei Municipal 953/1994 e o Decreto Municipal
nº 5.321/2012.

São Sebastião, 08 de setembro de 2021.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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