
 
 

 

 

 

RESOLUÇÕES EXPEDIDAS/2019 

 

 
 
Resolução nº 01 de 10/01/2019 

 Nomeia Pregoeira e Equipe de Apoio; 
 

Resolução nº 02 de 10/01/2019 

 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 17/01/2019 

 Inclui código de Litotripsia no Edital de Credenciamento nº 03/2018 e na 
Tabela de Procedimentos Médicos do CIS-AMOSC, referente ao 
oferecimento de exames e procedimentos; 

 

Resolução nº 04 de 05/02/2019 

 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 05 de 13/02/2019  

 Inclui códigos no Edital de Credenciamento nº 03/2018 e na Tabela de 
Procedimentos Médicos do CIS-AMOSC, referente ao oferecimento de 
exames e procedimentos; 
 

Resolução nº 06 de 13/02/2019 

 Reajusta os valores de alguns procedimentos da TABELA CIS-AMOSC; 

 

Resolução nº 07 de 13/02/2019 - REVOGADA 

 Dispõe sobre o horário de expediente do Consorcio Intermunicipal de 
Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC, a jornada laboral dos 
empregados públicos, regulamenta o calendário de feriados, os pontos 
facultativos, e dá outras providências; 

 

Resolução nº 08 de 09/04/2019 



 
 

 

 Dispõe sobre a nomeação de empregada pública aprovada no concurso 
público nº 01/2018, e dá outras providências; 

 

Resolução nº 09 de 09/04/2019 

 Dispõe sobre a demissão de empregada pública, e dá outras 
providências; 

 

Resolução nº 10 de 16/04/201 
 Dispõe sobre a alteração do vencimento base do emprego público em 

comissão de Diretor Executivo, e dá outras providências; 
 

Resolução nº 11 de 22/04/2019 

 Rever o código de Litotripsia na Tabela de Procedimentos Médicos do 
CIS-AMOSC, referente ao oferecimento deste exame; 

 

Resolução nº 12 de 22/04/2019 

 Reajusta os valores de alguns procedimentos da TABELA CIS-AMOSC 
em conformidade com a Resolução 06/2019; 

 

Resolução nº 13 de 20/05/2019 

 Dispõe sobre a criação e organização do Órgão de Controle Interno do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-
AMOSC, e dá outras providências; 

 

Resolução nº 14 de 20/05/2019 

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

 

Resolução nº 15 de 06/06/2019 

 Dispõe sobre a criação da Ouvidoria e do Conselho de Usuários do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-
AMOSC, regulamenta a Carta de Serviços aos usuários dos serviços 
públicos, é dá outras providências; 

 

Resolução nº 16 de 17/06/2019 

 Dispõe sobre a designação de empregado público como Coordenador 
do Órgão de Controle Interno do CIS-AMOSC, é dá outras providências; 

 

 



 
 

 

 

Resolução nº 17 de 17/06/2019 

 Dispõe sobre a designação de empregado público como Ouvidor do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-
AMOSC, é dá outras providências; 

 

Resolução nº 18 de 28/06/2019 

 Dispõe sobre a revogação dos editais de credenciamentos que 
menciona, determina a indisponibilidade dos editais revogados do portal 
e declara a rescisão unilateral dos termos de credenciamentos firmados 
com fundamento nos editais revogados, é dá outras providências; 

 

Resolução nº 19 de 02/09/2019 

 Dispõe sobre a delegação de poderes à Diretora Executiva para assinar 
documentos contábeis, é dá outras providências; 

 

Resolução nº 20 de 30/09/2019 

 Dispõe sobre a exoneração, a pedido, do Assessor Jurídico do CIS-
AMOSC; 

 

Resolução nº 21 de 01/10/2019 

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

 

Resolução nº 22 de 01/10/2019 

 Dispõe sobre a demissão de empregado público, e dá outras 
providências; 

 

Resolução nº 23 de 02/10/2019 

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

 

Resolução nº 24 de 24/10/2019 

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

 
Resolução nº 25 de 14/11/2019 

 Dispõe sobre o regulamento da eleição da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal do CIS-AMOSC para o exercício de 2020 e dá outras 
providências; 



 
 

 

 

Resolução nº 26 de 14/11/2019 

 Dispõe sobre o horário de expediente do Consorcio Intermunicipal de 
Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC, a jornada laboral dos 
empregados públicos, regulamenta o calendário de feriados, os pontos 
facultativos, e dá outras providências; 

 

Resolução nº 27 de 18/11/2019 

 Dispõe sobre os valores da tabela de repasse dos recursos financeiros 
necessários à manutenção das despesas do CONSÓRCIO para 
exercício de 2020; 

 

Resolução nº 28 de 18/11/2019 

 Dispõe sobre o orçamento anual; 

 

Resolução nº 29 de 27/11/2019 

 Reajusta os valores de alguns procedimentos da Tabela do Consorcio 
CIS-AMOSC para vigência no ano de 2020. 

 

Resolução nº 30 de 13/12/2019 

 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 31 de 20/12/2019 

 Dispõe sobre os feriados do ano de 2020 no CIS-AMOSC. 

 

Resolução nº 32 de 31/12/2019 

 Dispõe sobre a homologação do Relatório Anual de Atividades e o 
Balanço Geral do Exercício de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


