
garantir él transparéncia na administracáo, o poder municipal deve estruturar

e ampliar seus equipamentos públi~-deqoando-os para promover e
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Dessa fonma, considerando que a regulamenta~o da Leí de

Acesso a lnformacéo nos municipios é um dos principais desafios para

Nesse sentido, considerando que o municipio é o ente da

Federacáo onde 05 cidadáos demanda", rrais diretamente e em maior

volume os servicos públicos, eleva-se a responsabilidade da administracáo

pública municipal para que consiga superar os desafios e impactos da

ímolernentacáo da Leí de Acesso a lnformacáo nos servieos prestados a sua

populacáo.

Assegurando maior efetividade dessas previsóes. em 18 de

novembro de 2011, foí promulgado o Lei de Acesso :3 lntormacáo - leí nO

12.527, que regulamentou o acesso a tnrormacces públicas no Brasñ, dando

mais um importante passo para a consolldacáo da democracia brasileira.

Pela Constituiyáo de 1988, ao tratar do diroito 30 acesso a
íruormacáo cono um direito fundamental, no inciso XXXIII do artlgo 50, todos

tém O direito de receber dos órgaos públicos informacóes de seu interesse

particular, de interesse coletivo ou gera~ que devem ser prestadas no prazo

da leí Ainda, a Cana Política brasilaira estabelece que cabem a
edmlnistrecáo pública a gesliio da documentacéo govomamontal e as

providéncias para franquear sua consulta.

o projeto de lei em anexo, fACULTA O ENVIO DA
PRESTA~AO DE CONTAS MENSAl DO EXECUTlVO A CÁMARA

MUNICIPAl EM DOCUMENTOS DIGITAlS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS,

Senhor Presdente:

A Cámara Municipal de Orós,
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Pa';O do Poder Executivo Municipal de Oros/CE. em 18 de

Janeiro de 2018.

se-ico o que se apresenta nomemento, e aguardando a integral
aprovacáo desde ¡:rojeto de ei, subscrevo-rne.

Po' todo o aqw exposto, e ma.s o que consta e esclarece o
projeto, revestido de fundamentos e justeza. merecendo o reconhecimento e

natural aprovacáo dessa Augusta Casa Legislativa sem emendas ao referido

Projeto de Leí.

Oesta forma, pretende o Poder Executivo, garantir o acesso a
informacáo, bem como iacilitar a consulta por parte de quem interessar. a
Prestacáo De Contas Mensa! Do Executiw A Cámara Municipal.

tratamento, gerenciamento, orqanzacáo, preservacáo e guarda dos

documentos e lnforrnacóes produzidos e acumulados, ce forma a garantir o

seu p'eno acesso.

Cobin.ete do Preff!ito
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11- Balancetes de qeceita;

I- Processos de Despasa ~entária;

Art, S' Deveráo ser encaminhados jumo a Midia Digitat

Art. 5° Os documentos digi1aisdeveráo obligaloriamente ser digitalizados no
formato PDF - PortabeDocumentFormat,

Art. 4° Os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deveráo ser

preservados de acordo com o disoosto na legislac;aopertinente, permanecendo
nos Arquivos Públicos Munidpais.

Art. 3" O proCESSO de digitaliza,.ao deverá ser realizado de forma a manter a

integridade, a aulentiddade do documento.

Art. 2° Entende-se por documento digital a conversáo fiel da imagem para
documento eletrónico. o armazenamento em meio eletrOnico, óptico ou
equivalente e a reproducáo de documentos públicos, digi1alizadoo documento

preexistente em meío físico convertido em documento elelTiínico por mela de

softwares específicos, man1endo as características originais quando da sua
vísuaüzacáo,

O PREFEITO MUNICIPAL DEOROS, no U50 de SUas etríbuicóes legais, rerne:e

a cámara Munlclpal o segulnte projeto de lei:

Art. 1° A Prestacáo de Contas mensaí erviada pelo Poder Executivo 80 Poder
Legislativo Municipal mensaímente poderá ser enviada de forma eletrónica, de
acordo com os termos desta Lei, desobrigando o envio de forma física, nos

termos du Art. 42 da Constituiyáo do Estado do Ceará.

EMENTA: FACULTA O ENVIO DA PRESTA<;AODE

CONTAS MENSAL DO EXECUTIVO ACAMARA

MUNICIPAL EM DOCUMENTOS DIGITAlS E DÁ

OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

DE 18 DE JANEIRO DE 2018PROJETO DE LEI N.' 12412018
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III- Balancete da Oespesa: Aoo_mes_Balanceted~
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11- Balancete da Receita: Ano_ rnes_BalancetedaReceita

a) Despesa Orcarnentáría: ano_mes_Numerodoccaixa_
Numeroempenho_Credor
b) Despesa CxtraOr<f8mentária: ano_mes_NumeroDoccai>(a_Nomecontra

extra_eredor

I- Processos de Oespesa:

Art. S' Os nemes dos arquivos deveráo ter a seguintes formatacóes:

Paragrafo Único _ Poderáo ser anexados documentos extras, sempre em

consonancia com Processo de Despesa enviado.

IX - Certdóes Negativas.

VIII - Guias Federáis e Estoduais, quando se tratar do pagamento de Tributos

Federais e Estaduais.

VII- Folha de Pagamento, quando se tratar de pagamento de Servidores;

VI - Mediqao, quando se tratar de Obra ou Serviyo de Engenharia;

v - Cópia do Cheque, quando for utilizado;

IV - Recibo ou Comprovante de Tffinsfe'enc~ Eletroni('..:;ou Comprovante de

Pagamento;

111- Nota fiscal ou Fatura, quando for o caso;

11- Nola de P;:¡g;:¡men'o;

1- Nota de empenho ou Nota de Subempenoo;

Art_ 7° Os Processos de Despesa digitalizados obriqato-iarnente deveráo conter:

v - Extratos e Conciliayé5esBancárias;

IV - Balancetes Financeiros;

111- BaJancetesde Despesa;

60VERNO MUNICIPAL DE

OROS
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al'Vlf/~,t' 2:33
Simáo Pedro Alves Pequeno

Prefeito Municipal

2018.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ORÓS, EM 18 DE JANEIRO DE

Art. 100 Esta Lei entra em vigor na data de sua puoscaeao,

Art. 9". A verffical{ao dos arquivos e a guarda dos CDs deverá ser feíta na
Cámara Municipal, com imediato Backup das Inforrnacóes contdas de acordo
com mes e ano, devendo ser protocoladas em cada transiyao da Cámara
Municipal.

§2" O documento digital poderá ser dividido, de acordo com a necessidade, e se
for dividido deverá conter ao final do nome e o número do arquivo cornecando
sempre em ·001" e numerando sequencialnnentede acordo com a quantidade
de arquivos sequenciaís Quecompóe o mesmo documento.

V • Credor: Credor do Processo de Despasa.

IV - Numeroempenho: Número do Ernpemo do Processo de Despesa.

111• NumeroDocCaixa: Número do Processo de Despesa

11. Mes: Mes do ano do documento digital

I - Ano' Exercido Financeiro do documento digital

§1°Para os fins previstos neste artigo entende-se por:

V _ Extratos e Conciliac;i'ip.s:Ano_mes_ExtraIoConciliaC(Óes

IV _ Balancete Financeiro: Ano_mes_BalanceteFinanceiro
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