
 
 

 

 

 

 

RESOLUÇÕES EXPEDIDAS/2018 

 

 
 
Resolução nº 01 de 10/01/2018 

 Nomeia Pregoeira e Equipe de Apoio; 
 

Resolução nº 02 de 10/01/2018 

 Institui nos termos do § 4º do art. 51 da Lei nº 8.666/1993, a Comissão 
Permanente de Licitação para atuar nas modalidades de Concorrência, 
Tomada de Preços, Convites e nos casos de Dispensas e 
Inexigibilidades de Licitação, integrada pelos seguintes empregados 
públicos; 

 

Resolução nº 03 de 12/03/2018 

 Reajusta os valores das Consultas Médicas em Atenção Especializada e 
dos Exames de Eletroneuromiografias; 

 

Resolução nº 04 de 12/03/2018 

 Inclui códigos no Edital de Credenciamento nº 01/2012 e na Tabela de 
Procedimentos Médicos do CIS-AMOSC, referente ao oferecimento de 
exames e procedimentos; 

 

Resolução nº 05 de 19/03/2018  

 Homologa o Ingresso do Município de Jaborá no CIS-AMOSC; 
 

Resolução nº 06 de 02/04/2018 

 Dispõe sobre a contratação do Assessor Jurídico do CIS-AMOSC; 

 

Resolução nº 07 de 16/04/2018 

 Dispõe sobre a utilização do veículo do Consorcio Intermunicipal de 
Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC, e dá outras 
providências; 

 

Resolução nº 08 de 17/04/2018 

 Dispõe sobre a autorização de empregados do Consorcio Intermunicipal 
de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC para dirigirem o 
veículo oficial do consórcio; 



 
 

 

 

 

Resolução nº 09 de 02/05/2018 

 Homologa o Ingresso do Município de Presidente Castelo Branco no 
CIS-AMOSC; 

 

Resolução nº 10 de 18/05/2018 

 Dispõe sobre a constituição de Comissão Especial de Acompanhamento 
do Concurso Público destinado ao provimento das vagas dos empregos 
públicos do quadro de pessoal do Consorcio Intermunicipal de Saúde do 
Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC; 
 

Resolução nº 11 de 18/05/2018 

 Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos empregados do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-
AMOSC; 

 

Resolução nº 12 de 18/06/2018 

 Inclui códigos no Edital de Credenciamento nº 01/2012 e na Tabela de 
Procedimentos Médicos do CIS-AMOSC e modifica os Códigos do Edital 
de Chamamento Publico 01/2018, referente ao oferecimento de exames 
e procedimentos; 

 

Resolução nº 13 de 08/08/2018 

 Inclui códigos no Edital de Credenciamento nº 01/2012 e na Tabela de 
Procedimentos Médicos do CIS-AMOSC, referente ao oferecimento de 
exames e procedimentos; 

 

Resolução nº 14 de 14/09/2018 

 Dispõe sobre a informação de produção ambulatorial do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina/ CIS-AMOSC; 

 

Resolução nº 15 de 19/10/2018 

 Dispõe sobre o regulamento da eleição da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal do CIS-AMOSC para o exercício de 2019 e dá outras 
providências; 

 

Resolução nº 16 de 19/10/2018 

 Dispõe sobre a previsão orçamentaria de 2019; 

 



 
 

 

 

 

Resolução nº 17 de 31/10/2018 

 Dispõe sobre o sistema de credenciamento universal para a contratação 
de prestadores de serviços de saúde conforme tabela CIS-AMOSC. 
(Edital 03/2018 e Edital 04/2018 de 31/10/2018); 

 

Resolução nº 18 de 31/10/2018 

 Dispõe sobre a normatização do faturamento mensal pela equipe técnica 
responsável do CIS-AMOSC; 

 

Resolução nº 19 de 31/10/2018 

 Designa o fluxo para retirada na sede do consorcio das guias e dos 
relatórios do faturamento das consultas/exames/procedimentos/ órteses/ 
próteses e materiais especiais realizados através do CIS-AMOSC e 
disciplina o arquivamento destas guias; 

 

Resolução nº 20 de 01/11/2018 

 Dispõe sobre os valores da tabela de repasse dos recursos financeiros 
necessários à manutenção das despesas do CONSÓRCIO para 
exercício de 2019; 

 

Resolução nº 21 de 23/11/2018 

 Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 
público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 22 de 23/11/2018 

 Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 
público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 23 de 23/11/2018 

 Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 
público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 24 de 23/11/2018 

 Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 
público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 25 de 23/11/2018 



 
 

 

 Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 
público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 26 de 23/11/2018 

 Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 
público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 27 de 23/11/2018 

 Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 
público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 28 de 11/12/2018 

 Dispõe sobre ponto facultativo no CIS-AMOSC. 

 

Resolução nº 29 de 19/12/2018 

 Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento 
vigente do o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC. 

 

Resolução nº 30 de 31/12/2018 

 Dispõe sobre a homologação do Relatório Anual de Atividades e o 
Balanço Geral do Exercício de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


