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Lei Nº 3958/2011

INSTITUI O ARQUIVO PÚBLICO DA FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA
VITÓRIA.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou, e
eu CARLOS ALBERTO JUNG, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º  Fica criado o arquivo de documentos da Fundação Municipal de
Saúde - FUSA.

Art. 2º  É dever da Fundação Municipal de Saúde a gestão documental e
a proteção especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio a
administração e atenção a saúde do usuário do SUS, como elementos de provas e
informações.

Art. 3º Considera-se arquivo da FUSA os conjuntos de documentos
produzidos e recebidos no decorrer de suas atividades específicas.

Art. 4º Todos tem o direito de receber da FUSA informações em seu
caráter particular ou de interesse coletivo ou geral , contidas em documentos de
arquivos que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquela cujo sigilo seja imprescindível da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas.

Art. 5º A cessação de atividades da FUSA implica o recolhimento de sua
documentação à Prefeitura Municipal ou a sua transferência à instituição sucessora.

Art. 6º Os documentos da FUSA são identificados como correntes,
intermediários e permanentes. 

§ 1º Consideram-se documentos correntes aqueles em curso ou que,
mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas freqüentes;

§ 2º Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo
uso corrente na FUSA, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua
eliminação ou guarda permanente;

§ 3º Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor
histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados;

§ 4º O tipo de documento, com o seu período de guarda, e sua
eliminação, estão regulamentados por legislação federal e estadual devendo ser
regularizados por portaria da FUSA, dentro de 30 dias.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
União da Vitória, 24 de agosto de 2011.  

CARLOS ALBERTO JUNG
Prefeito Municipal 


