
 
 

RESOLUÇÃO N° 11/2020, de 03 de julho de 2020. 
 
 

“DISPÕE SOBRE A INCINERAÇÃO DE DOCUMENTOS 
INSERVÍVIEIS RELATIVOS A AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE EMITIDAS PELOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS AO 
CONSISA VRT, NO PERÍODO DA INSTITUIÇÃO DO 
CONSÓRCIO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 
MARCELO PORTALUPPI, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 

Taquari – CONSISA VRT, em exercício, Prefeito de Vespasiano Correa, forte no previsto no Artigo 13, incisos XII, 
e demais disposições legais, do Estatuto Social e no uso de suas atribuições legais,  

 
CONSIDERANDO o grande volume de documentos inservíveis existentes, referentes as 

autorizações de serviços de saúde emitidas pelos municípios associados ao CONSISA-VRT no período da 
instituição do Consórcio até o final do exercício de 2014; 

 
CONSIDERANDO que referidos documentos, pela passagem do tempo e com a umidade do 

local onde estão armazenados correm o risco de se perderem; 
 
CONSDERNADO o custo elevado para digitalização dos mesmos que conforme a empresa 

Lidera Informática custaria em torno de R$......conforme laudo em anexo; 
 
CONSIDERANDO que tais documentos possuem dados de identificação dos pacientes, bem 

como de que os mesmos devem ser preservados; 
 
CONSIDERANDO ainda que os municípios consorciados possuem cópias de referidos 

documentos 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica autorizada a incineração dos documentos inservíveis existentes, referentes as 

autorizações de serviços de saúde emitidas pelos municípios associados ao CONSISA-VRT no período da 
instituição do Consórcio até o final do exercício de 2014; 

 
Parágrafo único: Os Municípios deverão conservar os referidos documentos na sua origem, 

pelo tempo mínimo exigido pela legislação vigente. 
 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente resolução em vigor a 

partir da data de sua publicação. 
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