CONSELHO GESTOR DO SISTEMA DE ARQUIVOS
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos - nº 00_/200_
Secretaria <nome da Secretaria>

O(A) Coordenador (a) do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do
Município de São José dos Campos, <nome do Coordenador (a)>, escolhido (a) em Reunião
Ordinária deste Conselho, conforme registrado na Ata de <reunião ordinária>

de

<data

da

reunião do Conselho> , de acordo com a Resolução nº 05, de 30 de setembro de 1996, do
CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos faz saber que por este Edital divulga a relação de
Eliminação de Documentos nº <relação de nº tal do órgão que a envia> , em conformidade com os
prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade, oficializadas pelo Decreto Municipal nº 10.
891, de 05 de fevereiro de 2003 e publicadas no Boletim do Município nº 1547, de 21 de fevereiro
de 2003. O (A) Chefe do “local que está eliminando” <Arquivo ou departamento>, <nome do
responsável do Arquivo ou departamento que está eliminando documentação> , nos termos da Lei
Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, art.9º, aprova a referida eliminação e faz saber a quem
possa interessar que a partir do 30º (trigésimo) dia subsequente a data de publicação deste Edital
no Boletim do Município nº ____, de <data do Boletim>, se não houver oposição, o
eliminará>

<órgão que

eliminará os documentos, conforme relação em anexa.
Os interessados, no prazo supra citado, poderão requerer às suas

expensas o desentranhamento de documentos ou sua cópia, mediante petição, desde que tenha
respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida ao Conselho Gestor do
Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, com sede no Arquivo Público do
Município de São José dos Campos sito a Av. Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos,
São Paulo, CEP: 12.211 – 115.

São José dos Campos, <data>

<Nome do(a) Coordenador(a)>
Coordenador(a) do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos
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