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Pelo&

re-,pon.111!.veis

pela

el.aboraç.llo,

aprovaçao

e

ex.e cução desta Poli tica ele lnveatiment011.

, .:)o d.e , , ~

de,.Jof'}.

)

1

ESTADO DO PIAul

c1mua Nntsipal d• Rtull!!: Ecio - PI

Rua Jensoney Mascarenhas, SIW - Centro.
Ed . Vereador Jerônimo Castro Morg'!ldo
CEP : 64 .975-000 - Ríacho Frio - PI.
CNPJ : 04 .25 4 .78 4/000 1-35

RESOLUÇÃO nº 29/2019
Adota

FUNDO PRBV lDENCIÂRIO 00 MUN I CÍ PI O DE BRASILEIRA BRASILEIRA PREVID!NCIA

sistema

de

arquivamento

dos

serviços

administrativos da Secretaria da Câmara Municipal de
Riacho Frio·Pl por meio de pastas, e dá outras
providâlcla.,,

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MU ICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO
FRlO, ESTADO DO PIAUÍ, propôs e a Câmara aprovou a seguinte RESOLUÇÃO:

CAPÍTULOl
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

....

\;- .

ART. l" OBSERVADO o disposto IX.l artigo 11, Ida Lei. Orgânica do Município, qUÇ prevê

competência e preservação de docwnentos públicos cumulado com o disposto do art.198,§ 1°
PIU!l'UTUltA MUNICIPAL DI! IIAlffQ ANTÔNlO PI! USIIOA- PIAUt
CNPJ Ge.553.aZ0/0001-97
R.U• ANAITA IIOCHA, 132

l'ONEI (H) -

• U.85

do Regimento interno da Câmara Mwlicipal de Riacho Frio/PI, que estabelecem as
competênáas de aJquivamento do acervo doownental da Câmara Municipal, fundamenta-se a

Cl!Pi~
l!•m ■ lh p n t l t l t : u n , d ~ I I -

necessidade de disciplinar e agilizar a remessa e o exame das informações dmcionadas à
Deic:,_ no 04/2019, ct. 31 ele maio de 2019.

(tma,ra Municipal, $\ltn ~ulzo da fidçdigni~ e da confiabilidad,; das ipfomJaçõcs.

"DISp{Je scbre a lacv/tatl\ridade <10 ponw, no bmb/tró da
Admlnlstraçllo Pública Nun/cipal, no cllll 12 de ),mho de

2019 e d~ outras provkién.Clas. •

CAPÍTULOll
O PREFEITO NUNICJiPAL DE SANTO ANTÕNIO DI! LISBOA-PI, no
uso das atnbu1ç&is legai$ e no tenno do art.90, Incisos XXVIII da Lei Org3nlca

SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Munlclpal.

ÇONSYDl:RANDO, a c:omemon:iç.l!o municipal do 82º Festejos da

he

Pastoral Santo Antl,nlo de Usb~ - PI, f-em, do P.id.-oeiro e a oporb.mldade de
proporcionar aos servldo.res públicos a posl/lbllldc1de de dar cumprtmenro a suas

Art. 2° - ADOTAR o sistemll de arquivamento dos scr.iços-administratives da Secictariai

obrigações relig,IOsas, como de costume;

Legislativa da Câmara Municipal de Ri.acho Frio/P~ por meio de pasta, obe<kcc11.do à ordem

DECRETA;

Art- 1• -

é dedarado

em todos os órgãos e entidades da Admí.nl.s tr~o, Públl.ca Mun[clpa l, por ocasl3o do
B2º Festejos da

cronológica de protocolo, emissão e/ou miebimento do docum.ento.

fa.cultatlvo o ponto no cita 12 de junho de 2019,

Area Pastoral Santo

Antôni o de Usb0<1 - PI, Fest.i do P.idroeiro, sem

pMlJulzo da prestação dos ser.llÇOS considerados essenciais.

Art. 3º • Esla Resolução en1Iacá em. vigor na data de sua publicação, mogada todas as

disposições em oonb:ário.

P ragrafo 6nlc:Jo: O disposto na primeira parte no caput deste artigo

mio se aplica aos servidores públlcos que desempenham sua.5 funções,
l - em regime de plaotlo;

Registre-se, publique-se e cumpre-se.

II - e.m regime de esaila .
Art. :za -

Este Decreto entra em vigor na data da sua ,p ubncaç,!lo,

revogando• !.e todas as OispOSlçóes em contrário.

Gabinete da 'Presidente da Câmara Municipal de Riacho Frio-Pi, 05 de junho de 2019.

PUBUQUE-Sl, REGISTR.l!..sE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Munteipal de santo Antõnio de Usboa - PI, Estado
do Piauí, em 31 de maio de 2019.

Ver". Suelane Martins da CUnha
Presidenta da Câmara Municipal de Riacho Frio/PI
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