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Regimento Interno Escolar nº 01/2019 

 

 

REGIMENTO INTERNO DO PROJETO CULTURAL AIVEAMOS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse documento regimenta exclusivamente o projeto cultural AIVEMAOS e os seus 

arquivos, equipamentos e distribuições de direitos e usos e voluntários, para que tudo 

ocorra dentro dos conformes em padrão de qualidade e segurança técnica. Esta 

passa a valer a partir da data de sua publicação e reconhecimento pelas partes 

responsáveis mencionadas no final dele. 

 

Capítulo 1: 

Das responsabilidades e funções: 

I. Cria-se o cargo de diretor-chefe do AIVEMAOS, o qual o primeiro nomeado é 

quem for o atual diretor-geral da Escola Municipal Maria Avelina Oliveira 

Sousa. A este cabe a responsabilidade de gerir e administrar tudo o que estiver 

ligado a este acervo, tendo somente a ele os direitos de modificar este regime, 

conceder, ou não, alterações dos nomes (renomeio) e a alocação em sistemas 

eletrônicos dos arquivos. 
II. Enquanto o diretor-geral da Escola estiver ausente ou distante das mediações 

do seu local de trabalho, a responsabilidade pelo acervo é passada 

automaticamente para o atual vice-diretor-geral da mesma instituição. O 

diretor-geral reassume ao retornar ao seu posto. 
III. Cria-se também o cargo de Técnico de Acervo, e a este cabe as funções de 

manusear, registrar, alterar, adicionar, modificar, atualizar, copiar e fazer uso 

dos arquivos e quaisquer equipamentos fotográficos ou de filmagem do 

AIVEMAOS e da Escola Municipal Maria Avelina Oliveira Sousa, a qualquer 

momento ou em qualquer lugar, para fazer filmes (vídeos) e fotografias 

(imagens) com propósito de contribuir e complementar os arquivos do Acervo. 
IV. O nomeio da pessoa física responsável pelo cargo de Técnico do Acervo 

deverá ser feito exclusivamente pelo diretor-chefe do AIVEMAOS. 
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V. Além disso, é também de responsabilidade do Técnico do Acervo assegurar 

que os equipamentos e os arquivos do Acervo estejam seguros e mantidos 

fora de perigos e danos. 
VI. O Diretor-chefe do AIVEMAOS, inicialmente sendo o atual diretor-geral da 

Escola Maria Avelina Oliveira Sousa, tem o direito de passar ou transferir, em 

qualquer momento, integralmente todas as suas responsabilidades e funções 

cabidas ao seu cargo para uma outra pessoa física, desde que esta trabalhe 

na Secretária de Educação (por estar ligada a assuntos educacionais 

municipais). Assim, caso isso ocorra, a pessoa designada pelo diretor-geral da 

Escola assume, em seu lugar, integralmente o cargo e as responsabilidades 

de diretor-chefe do AIVEMAOS. 

VII. O Diretor-geral da Escola Mun. Maria A. Oliveira Sousa tem o direito de a 

qualquer momento, quando achar devidamente necessário, substituir ou ele 

próprio retomar ao cargo de diretor-chefe deste Acervo. 
VIII. Somente o Técnico do Acervo ou o Diretor-chefe podem manusear, modificar, 

fazer cópias ou alterar o sistema eletrônico do AVIEAMOS. 

IX. As pessoas ocupadas por cargos no AVIEAMOS poderão exercer também 

outras funções profissionais paralelamente, sem que a atual do AVIEAMOS 

interfira em sua vida pessoal ou profissional. 
X. Não há horário fixo para que os colaboradores ou voluntários deste projeto 

atuem, fica a critério de cada um o momento em que deverão executar as suas 

tarefas. 
XI. Inicialmente, os cargos exercidos no projeto não configuram vínculo 

profissional através do projeto AIVEAMOS. As pessoas, em seus cargos, 

deverão estarem cientes de que seu trabalho é do tipo voluntário, sem 

garantias salariais e direitos constitucionais empregatícios. 
XII. Porém, os voluntários poderão ser remunerados, não obrigatoriamente, pela 

Escola Mun. Maria A. Oliveira Sousa, Secretaria Mun. De Educação ou 

Prefeitura Municipal de Caturama por exercerem as suas atividades. Fica a 

cargo de cada órgão: o valor, o período de trabalho e a função que o voluntário 

deverá realizar pelo o Acervo. 
XIII. Somente o diretor-chefe do AIVEAMOS pode criar novos cargos voluntariados, 

caso necessário. Primeiramente, estes não serão remunerados e serão 

regidos pelas normas encontradas nos parágrafos de números IX, X, XI, XII do 

Capítulo 1 deste regimento. 
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Capítulo 2: 

Da distribuição e reuso dos arquivos do Acervo por terceiros: 

I. Somente cópias dos arquivos originais poderão serem cedidas ou modificadas. 

Os arquivos originais contidos no Acervo não poderão serem transferidos, 

movidos, apagados ou editados.  
II. Não é necessário o uso de C.C. (Creative Commons), licenças, registros, 

autorizações (judiciais ou não), atribuições ou selos para o reuso e a 

modificação de cópias por terceiros de quaisquer arquivos mantidos neste 

acervo. 
III. Todas as pessoas físicas ou jurídicas e empresas de caráter público (como as 

pertencentes ao poder público municipal) ou privado tem direito a cópias das 

imagens e vídeos contidos no acervo, não necessitando da autorização 

(consentimento) do AIVEMAOS ou de seus responsáveis. Estas também são 

livres para editarem, modificarem ou adulterarem as suas cópias. 
IV. Porém, o que estabelece o parágrafo III, do Capítulo 2, somente é valido desde 

que seja totalmente considerado e obedecido o que diz o parágrafo VIII, do 

Capítulo I. 
V. Para ser cedido quaisquer arquivos a quaisquer solicitantes, a parte 

interessada deve solicitar, por fala ou por escrito, primeiramente ao diretor-

chefe do Acervo quais arquivos deseja-o obter. Depois, cabe exclusivamente 

ao Técnico do Acervo fazer as devidas cópias e transferi-las (entrega-las) para 

um periférico eletrônico externo (pendrive, HD externo, dvd, cd, etc) do 

solicitante. 
VI. O periférico eletrônico externo a ser utilizado pelo solicitante deve-se ser de 

preferência do tipo virgem ou novo (nunca usado), pois assim está 

potencialmente livre de vírus (ameaças eletrônicas) que podem contaminar o 

Acervo. Mas em casos de periféricos eletrônicos já usados orienta-se que 

estes deverão ser anteriormente vistoriados em um outro computador por um 

antivírus para que fiquem seguros. Mas, de toda forma, caso nenhuma dessas 

providências possam serem tomadas, quaisquer tipos de periféricos estão 

aptos a serem utilizados pelo solicitante. 
 

 

 

 

Capítulo 3: 

Do armazenamento eletrônico dos arquivos: 
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I. Fica expressamente proibido remover ou excluir qualquer conteúdo do Acervo, 

mesmo que a unidade de armazenamento, o HD (disco rígido) esteja com a 

sua capacidade cheia (lotada). 
II. Não é necessário timbrar (marcar) as imagens ou vídeos contidos no Acervo 

com o selo ou logotipo do AIVEMAOS, desta Escola ou de qualquer outro 

órgão público. 
III. Se possível, não obrigatoriamente, todo conteúdo original contido no Acervo 

deve estar criptografado, para a sua segurança antifraudes. 
IV. O computador (servidor) que alocar o HD (disco rígido) do Acervo não poderá 

estar conectado à internet ou redes externas, por questão de segurança. 
V. O computador (servidor) que tenha contido o HD (disco rígido) 

necessariamente não precisa ficar localizado dentro desta Escola. Visando 

motivos de segurança ou técnicos, o diretor-chefe pode realocar o Acervo para 

outras localidades físicas, desde que estas sejam considerados seguras por 

ele e que façam parte de repartições públicas municipais. 
 

Capítulo 4: 

Sobre equipamentos e acessórios: 

I. Quaisquer equipamentos legais de fotografia e filmagem pertencentes a 

Escola Municipal Maria Avelina Oliveira Sousa, independentemente de motivos 

e meios financeiros obtidos, sendo através da sua UEx, isto é o Caixa Escolar, 

(CNPJ: 031.799.76/0001-61) ou por outros recursos, como próprios ou 

oriundos de programas ou parcerias, de verbas governamentais ou emendas 

públicas legislativas ou executivas, em qualquer período ou data, desde que 

tenha a autorização (podendo ser verbal) do diretor-geral desta Escola, em 

exercício, passam a serem controlados e assegurados também pela equipe do 

AIVEMAOS, com o intuito de facilitar a reposição, atualização e adesão de 

novos arquivos ao Acervo.  

II. O manuseio destes equipamentos, citados no parágrafo anterior, fica 

exclusivamente a cargo do Técnico de Acervo ou do Diretor-Chefe. 
III. O Técnico de Acervo passa a ser responsável pela a garantia da integridade e 

qualidade destes equipamentos, assim devendo-os zelar, proteger e reparar 

sempre que necessário. Ele poderá armazenar e transportar junto a si 

quaisquer dos equipamentos. 
IV. Os arquivos de imagem e vídeo feitos por tais equipamentos podem serem 

copiados para outro local (armazenamento eletrônico), com a condição que 

seja seguro, mesmo antes de serem disponibilizados ao sistema do 
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AIVEMAOS. Todavia, após criar-se cópias previamente, os arquivos originais 

sempre deveram serem armazenados posteriormente ao sistema do Acervo. 
V. Fica a livre critério do Técnico do Acervo qual momento, objeto ou cena 

capturar e quais equipamentos, filtros e modos utilizar.  
VI. Assim, o intuito do projeto também é de que quanto mais arquivos, melhor e 

mais enriquecido ficará o Acervo.  

 

Capítulo 5: 

Sobre remuneração e pagamentos: 

I. Inicialmente, o trabalho feito pelos integrantes dos cargos é voluntário e em 

prol do enriquecimento, com fotos e vídeos, da cultura e história do município 

de Caturama, Bahia. 
II. Mas, fica a critério da Prefeitura Municipal de Caturama decidir se algum dos 

cargos voluntariados deverá ser remunerado financeiramente. 
 

Capítulo 6: 

Sobre recursos para a manutenção e continuação do projeto: 

I. Para a manutenção ou compra de novos equipamentos que contribuam para 

o bom funcionamento do AIVEMAOS deve-se preferencialmente provir 

recursos financeiros derivados do PDDE, regido pela Lei 11.947, de 16 de 

junho de 2009, identificado nas resoluções nº 9/2011, por intermédio da 

Secretaria de Educação municipal e n°17/2011 através da Unidade Executora 

Própria (UEx), conhecida como Caixa Escolar, da Escola Mun. Maria Avelina 

Oliveira Sousa, de CNPJ 031.799.76/0001-61). 
II. Para pedidos de recursos extra necessários e da liberação deles, deve-se além 

de informar o valor por cada um, explicar-se o motivo e o objetivo por meio de 

um documento de oficio destinado a autoridade (es) responsável (is) e 

competente (es), em exercício.  
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