
Art. 5° A extração de cópias a pedido das partes, será efetuada,
exclusivamente, pela empresa de confiança indicada pelo LAGESPREVI,
mediante o prévio pagamento do valor referente a cada cópia, cabendo ao
solicitante indicar as folhas a serem copiadas.

Portaria nO019/2013

Dispõe sobre o fornecimento de cópias de Processos
Administrativos instituídos pelo LAGESPREVI e dá outras
providencias.

o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNiCíPIO DE LAGES - LAGESPREVI, no uso das atribuições legais e
regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1° É assegurado aos beneficiários do LAGESPREVI o
fornecimento de cópias de peças de processos findos de benefícios pessoais
ou de seus dependentes, observado o disposto nesta Portaria.

Parágrafo único. O tratamento para informações pessoais
observará as disposições contidas na Lei federal nO12527/2011.

Art. 2° A solicitação de extração de cópias, prevista no artigo 1°
desta Portaria, será dirigida ao LAGESPREVI, mediante a realização de
requerimento que será de exclusiva responsabilidade do solicitante.

Art. 3° No requerimento deverão constar a identificação do
solicitante, a especificação da informação requerida e a motivação do pedido.
da qual se deseja obter cópia ou vista.

§ 1° A identificação do requerente será feita por meio de
documento de identificação válido.

§ 2° Devem ainda ser adicionados dados que permitam ao
LAGESPREVI entrar em contato futuro com o requerente para informá-lo sobre
o atendimento de sua solicitação, como nome, e-rnail e telefone.

Art. 4° Deverá ser formulado um requerimento específico para
cada processo de que se deseje obter cópia ou vista.

Parágrafo único. O requerimento será juntado ao processo do
qual foi solicitado cópia.
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§ 1° Caberá à Autarquia providenciar o envio dos autos, em até
dez dias, para a empresa responsável pela extração das cópias, a qual,
fornecera as mesmas diretamente ao requerente.

§ 2° Os autos ficaram à disposição para cópia pelo prazo de 2
(dois) dias úteis.

§ 3° Os valores do serviço de extração de cópias previstos no
caput deste artigo serão fixados e pagos diretamente na empresa que extraiu
as fotocópias.
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Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua )publicação,
revogadas as disposições em contrário. /
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Lages, 18 de set~e-2Gi-3-~-- - -
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