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Lei Nº 2028/1993

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL  DE SAÚDE DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR

LEI

TÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, REGIME HURÍDICO, SEDE E DURAÇÃO 

Art. 1º - A Fundação Municipal de Saúde de União da Vitória, com sede e
foro na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, tem duração
indeterminada, regendo-se pelo presente Estatuto e pela Legislação aplicável.

Art. 2º - A Fundação, vincula à Secreta Municipal de Saúde, tem
personalidade jurídica própria, com autonomia técnica, administrativa e
financeira.

  
       TÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Art. 3º- São objetivos básicos da Fundação:

I  - Universalizar a assistência à saúde, através doa serviços financeiros
com recursos públicos.

II - Integrar os serviços de saúde financiados com recursos públicos
considerados também os serviços não governamentais e  hierarquizá-los.

III - Planejar, coordenar, avaliar e controlar a prestação de Assistência
integral à saúde da população, através dos serviços financeiros com recursos
públicos e privados à nível ambulatorial, hospitalar e do seu apoio diagnóstico e
terapêutico.

IV - Pesquisar os fatores de interagem no processo da saúde -doença,
assim como os que condicionam a demanda por serviços financiados com
recursos públicos e privados.

V - Desenvolver programas de saneamento do meio e atividades de
vigilância  sanitária.
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VI - Desenvolver atividades de Investigação epidemiológica das doenças
de interesse na área de saúde.

VII - Coletar, consolidar, analisar e divulgar dados estatísticos de saúde
VIII - Desenvolver programas de treinamento e acompanhamento de

recursos humanos.

TÍTULO III

DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA

Art. 4º - O Patrimônio da Fundação fica constituído de:

I - Bens e direitos que venham a ser repassados pela Prefeitura
Municipal de União da Vitória e outros que venham a ser Incorporados a qualquer
titulo.

II - Subvenções auxílios, doações, legados e quaisquer contribuições
oriundas de pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 5º - A alienação de bens Imóveis da Fundação condiciona-se a
prévia aprovação do Conselho Municipal de Saúde, pela maioria simples de seus
membros e homologação do Prefeito Municipal, após autorização do Poder
Legislativo Municipal.

Art. 6º - Constituem-se receitas da Fundação, além de rendas e recursos
provenientes do seu patrimônio

I  - Dotações consignadas no orçamento do Município ou de outras
entidades públicas.

II - Doações, legados, auxílios, contribuições e subvenções de entidades
públicas, de pessoas físicas ou jurídicas;

III - Recursos provenientes de acordos, e convênios ajustes ou contratos,
inclusive com os municípios que integram a região do Vale do Iguaçu;

IV - Receitas resultantes de prestações de serviços operacionais;
V  - Rendas e aplicações financeiras;
VI - Saldos orçamentários e extra-orçamentários de entidades ou

progra-mas que venham a integra-la;
VII - Recursos de origens e rendas eventuais.

Art.7º - O exercício financeiro da Fundação coincidirá com o ano civil.

TÍTILO IV

DAS DIRETRIZES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO
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Art.8º- Na formulação e execução de seus programas, a Fundação
observará as diretrizes, objetivos e os planos de governos expressos pela
Secretaria Municipal de Saúde  para maximizar o rendimento técnico operacional,
minimizando os gastos e evitando a dispersão de recursos em sua ação.

Art. 9º - No que se refere às normas de administração, a Fundação
deverá;

 
I - ADOTAR:

a) O regime jurídico único-estatutário;
b) Sistema de administração de pessoal definido em regimento.
c) Plano de classificação de cargos e salários compatíveis com o

mercado de
 trabalho e com a natureza das atividades da Fundação.
 
II-ELABORAR:

a) Plano de ação anual, compatível com as diretrizes de desenvolvimento
do se-tor de saúde do município.

b) Orçamento econômico-financeiro por programa:
c) Programação financeira capaz de assegurar continuidade

administrativa ao plano de ação.
d) Sistema de acompanhamento e avaliação de resultados com base em

informações sobre custos e Indicadores de desempenho.
 

TÍTULO V

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 10º - A Fundação compõe-se dos seguintes órgãos:

I  - Diretorias;
II  - Conselho Municipal de Saúde.

Parágrafo único: O regimento definirá a estrutura, a competência e as
atribuições das unidades subordina-das à Diretoria.

CAPÍTULO I

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 11º - O Conselho Municipal de Saú-de é o órgão superior
encarregado de deliberar sobre política e ação da entidade, de acompanhar a



 

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

4

sua execução e de avaliar o desempenho no cumprimento de suas finalidades e
objetivos constitucionais, composto por entidades representantes dos
prestadores de serviços e dos usuários.

As entidades e o número de componentes serão definidas na
Conferência municipal de Saúde, que se realizará com intervalo de 02(dois)
anos, referendados por Lei e aprova-da pela Câmara de Vereadores.

A participação dos Conselheiros no Conselho Municipal de Saúde não
será remunerada, sendo considerada  serviços relevante.

CAPÍTULO II

As competências e atribuições do Conselho Municipal de Saúde, estarão
definidos em regimento interno do mesmo.

CAPÍTULO III

DA DIRETORIA

Art. 12° - A Fundação será gerida por uma Diretoria com funções
executivas, composta de 04(quatro) membros sendo um Diretor Superintendente,
em Diretor Administrativo Financeiro, um Diretor de Recursos Humanos e um
Diretor de Serviços de Saúde, os quais serão nomeados pelo Prefeito Municipal,
por proposta do Secretário Municipal de Saúde.

Par. 1 - O cargo  de Diretor Superintendente será exercido
cumulativamente pelo Secretário de saúde.

SEÇÃO I

DO DIRETOR SUPERINTENDENTE

Art. 13º - Ao Diretor Superintendente Compete:

I   - Superintendenter a  Fundação e representa-la em juízo ou fora dela;
II  - Convocar e presidir reuniões de Diretoria;
III - Participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde na

qualidade de representante do Poder Executivo e fazer cumprir suas
deliberações;

IV - Atribuir responsabilidades específicas aos Diretores, principalmente
quanto a coordenação e supervisão das atividades previstas nos objetivos da
Fundação;

V  - Assinar ou delegar poderes para a assinatura de convênios,
contratos e ajustes;
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VI - Delegar competência, respeitada a legislação em vigor;
VII- Encaminhar ao Conselho Municipal  de Saúde e aos órgãos

competentes, os documentos e Informações para efeito de acompanhamento da
execução das atividades da Fundação, no que couber, dentro dos prazos
regulamentares, especialmente:

a) planos e programas anuais e plurianuais e de trabalho e respectivos
orçamentos;

b) prestação de contas;
c) relatórios anuais de atividades;
d) avaliação de resultados;
e) relatórios especiais, quando solicita dos.
VIII- Dar cumprimento aos planos anuais e plurianuais de trabalho e

respectivos orçamentos, após aprova dos;
IX -Exercer outras atribuições inerentes ao cargo, não conferidos

expressamente neste Estatuto.

SEÇÃO II

DO DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

Art. 14º - Compete ao Diretor Administrativo Financeiro:
I - planejar, coordenar , executar, controlar e avaliar as atividades

relacionadas com:
a) a administração de material, medicamentos e patrimônio em

conformidade com as normas fixadas pela Diretoria;
b) promoção de licitações e outros processos de aquisição na forma

determinada pela legislação e normas pertinentes.
c) a manutenção predial e dos equipamentos;
d) as obras e projetos de engenharia;
e) o transporte de pessoas e de objetos bem como, a aquisição, a

guarda, a manutenção e a alienação de veículos:
f) a documentação, compreendendo: biblioteca, arquivo, microfilmagem,

publicação e reprodução de atos oficiais;
g) as comunicações, compreendendo: protocolo, malote, telefonia e telex;
h) a reprografia, compreendendo: datilografia em volume e reprodução de

documentos;
i) a execução financeira dos orçamentos anuais e plurianuais de receita e

despesa;
j) a elaboração de balancetes, balanços análise de resultados e estudos

complementares de acordo com as normas fixadas pela Diretoria;
l) o recebimento de créditos e recursos consignados à Fundação por Leis

ou decretos dos poderes públicos;
m) as relações de compromissos financeiros da Fundação;
n) a captação de recursos financeiros;
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II   - Acessorar o Diretor Superintendente em assuntos de sua área
especifica;

III - Propor ã Diretoria, normas relativas ao bom funcionamento de sus
área de atuação;

IV - Incentivar a capacitação de recursos humanos;
V - Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e as

determinadas pelo Diretor Superintendente.

SEÇÃO III

DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

Art. 15º - Compete ao Diretor de Recursos Humanos:

I - planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar as atividades
relacionadas com:

a) atividades relacionadas com movimentação de pessoal, recrutamento,
seleção, acompanhamento funcional e convênios com Instituições formadoras;

b) a administração de recursos humanos, próprios e colocados a sua
disposição, assim como, o desenvolvimento de programas de prevenção de
acedentes e de higiene do trabalho;

c) o desenvolvimento e treinamento de recursos humanos próprios ou
colocados à sua disposição:

II - assessorar ao Diretor Superintendente em assuntos de sua área
especifica;

III- Propor à diretoria, normas relativas ao bom funcionamento da sue
área de atuação;

IV - incentivar a capacitação de recursos humanos;
V - desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição e as

determinadas pelo Diretor Superintendente;

SEÇÃO V

DO DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Art. 16º - Compete ao Diretor de Serviços de Saúde;

I - Planejar, coordenar, executar, controlar, e avaliar as atividades
relacionadas com:

a) assistência integral à saúde de toda a população, em especial da de
baixa renda, garantindo-se acesso igualitário aos servidos financeiros com
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recursos públicos, à nível ambulatorial, hospitalar e de apoio diagnóstico e
terapêutico.

b) a integração, regionalização e hierarquização dos serviços de saúde
financiados com recursos públicos;

c) apoio às ações de saúde desenvolvidas pelo município;
d) o desenvolvimento de atividades relacionadas a continua melhoria da

qualidade da assistência ambulatorial.

II - assessorar ao Diretor Superintendente em assuntos de sua área
especifica;

III- propor à Diretoria, normas relativas ao bom funcionamento da sua
área de atuação:

IV - a constituição com autorização superior, de comissões comitês, com
o fim de propor ações relativas a grupos populacionais de maior risco
epidemiológico, doenças de maior incidência prevalência ou interesse social, e o
acompanhamento da execução das mesmas:

V - incentivar a capacitação de recursos humanos:

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 17º - As atividades da Secretaria Municipal de Saúde, atribuídas a
Fundação, enquanto nesta permanecerem, serão desativadas nos órgãos de
origem, de forma a obstar-se duplicidade de ação.

Art. 18º - A Fundação, no que couber, gozará da isenção de tributos
municipais.

Art. 19º - Em caso de extinção da Fundação, os seus bens e recursos
reverterão em favor do município de União da Vitória.

Art. 20º - O presente estatuto poderá ser alterado por iniciativa do
Executivo ou do legislativo, após ouvido o Conselho Municipal de Saúde, por
deliberação de sua maioria simples, desde que em convocação específica com
antecedência de no mínimo, 15 (quinze) dias. 

Art. 21º - Revogadas as disposições em contrário entrará esta Lei em
vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 02 de dezembro de 1993.  


