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Minuta – outubro/2017 

Arquivo Público do Estado – Centro de Assistência aos Municípios 

� MINUTA de Portaria de Constituição da Comissão de Avaliação de 
Documentos e Acesso da Prefeitura Municipal 

 

Portaria nº ____________, de ____ de __________ de _______. 
 
O [Diretor do Arquivo Público Municipal OU Secretário/Presidente/Diretor do 
órgão/entidade ...............................], da Prefeitura Municipal de [...nome do município...],  
no uso de suas atribuições e em cumprimento aos dispositivos da Constituição Federal de 
1988, art. 216, § 2.º, da Lei Federal de Arquivos n.º 8.159/91, art. 1.º, 7º e 17, § 4º e da Lei 
federal da acesso à informação nº 12.527/2011: 
Considerando a importância de implantar processo de avaliação de documentos, visando à 

elaboração e a aplicação de Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de 

Documentos; 

Considerando a urgente necessidade de liberar espaços, reduzindo ao mínimo essencial a 

documentação acumulada, sem prejuízo à Administração e à comunidade; 

Considerando a importância de agilizar as comunicações administrativas, racionalizar a 

produção de documentos e normalizar o fluxo documental; 

Considerando a necessidade de se assegurar o amplo acesso aos documentos e informações 

municipais e a adequada proteção àqueles que guardam alguma restrição ao acesso; 

Resolve: 
 
Artigo 1º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão de Avaliação 

de Documentos e Acesso da Prefeitura Municipal, grupo permanente e multidisciplinar, composto por 

representantes das áreas administrativas, jurídica, técnico legislativa, arquivo, protocolo e por 

representantes das áreas específicas da documentação a ser avaliada: 

- Fulano de Tal – funcionário do setor................................, 

cargo/função............................., que exercerá a coordenação dos trabalhos; 

- Fulano de Tal – funcionário do setor................................, 

cargo/função...................................;         [listar todos os designados]. 
 

Artigo 2º - São atribuições da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso: 

I. Orientar a identificação e avaliação de documentos do legislativo municipal, visando à 

elaboração e aplicação de Planos de Classificação e Tabelas de Temporalidade de Documentos;  

II. Promover estudos e orientar a identificação de documentos, dados e informações 

sigilosas e pessoais, visando assegurar a sua proteção; 

III. Colaborar com os órgãos e entidades da Prefeitura no trabalho de avaliação da massa 

documental acumulada; 

IV. Coordenar os trabalhos de eliminação, transferência e de recolhimento de documentos; 

V. Coordenar a implementação da política municipal de acesso à informação na Prefeitura 

Municipal, nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

VI. Atuar como instância consultiva, sempre que provocada, sobre os recursos interpostos 

relativos às solicitações de acesso a informações não atendidas ou indeferidas. 

 

Artigo 3º - O trabalho implicará OU (não implicará) o recebimento de qualquer remuneração adicional e 

será prestado sem prejuízo das atribuições próprias dos cargos ou funções de seus integrantes. 

 

Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL 

 


