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LEI COMPLEMENTAR N° 086/2019 
(Autoria do Projeto de Lei Complementar: Vereador Hugo Elias de Lima Diniz) 

 

ALTERA A LEI Nº 67/2017, QUE DISPÕE SOBRE “INSTITUI O 

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, 

faz saber que o povo do Município de Visconde do Rio Branco, por seus 

representantes, os vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte lei. 

 

Art. 1º. Fica acrescentado na atribuição do ASSISTENTE DE ARQUIVO E 

PATRIMÔNIO, TECNICO INFORMAÇÃO E ASSESSOR LEGISLATIVO O SEGUINTE: 

 

 Assistente de Arquivo e Patrimônio; 

              

            (...). Responsável por identificar, organizar e restaurar os 

documentos, tais como texto, dados e imagens, registrados na forma de papel, 

livros, fotografia, filme ou mídia digital, elaborar planilha de controle 

de entrada e saída com nome, documentação, data, tipo de arquivo 

solicitado/entregue ao solicitante e assinatura do mesmo, (...). 

 

 Técnico de Informação; 

 

            (...). manter cópia de segurança dos sistemas e informações 

existentes, ao ser solicitado áudios, imagens e vídeos deverá requerer do 

solicitante documento protocolado na secretária e elaborar planilha de 

controle de entrada e saída com nome, número do protocolo da secretaria, 

data, tipo de arquivo solicitado/entregue e assinatura. 

 

 Assessor Legislativo 

 

            (...), só poderá ser entregue documentos tais como áudios, 

vídeos e etc, após recebimento de documentação oficial como nome, data e 

assinatura; que documentos entregues a outros órgãos que esteja em desacordo 

com as normas citadas serão passíveis de sanções administrativas analisadas 

pela comissão de ética, caso haja denúncia por qualquer servidor ou vereador 

desta casa legislativa, sendo vedado o sigilo da denúncia; realizar outras 

tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem 

atribuídas por superior.  

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo a 

Lei nº 067, de 05 de junho de 2017, ser republicada com as alterações nesta 

norma. 

 

Visconde do Rio Branco, 08 de maio de 2019. 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 

 


