
 
 

 

 

 

RESOLUÇÕES EXPEDIDAS/2020 

 

 

 

Resolução nº 01 de 09/01/2020 - REVOGADA 

 Nomeia Pregoeira e Equipe de Apoio; 

 

Resolução nº 02 de 09/01/2020 - REVOGADA 

 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 23/01/2020 

 Dispõe sobre a adoção de novo modelo de Laudo para Solicitação de 

Procedimento e a normatização dos fluxos ambulatoriais. 

 

Resolução nº 04 de 31/01/2020 

 Estabelece as normas e os procedimentos para a evidenciação e controle 

dos bens patrimoniais móveis, imóveis e intangíveis do ativo 

imobilizado do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 

Catarina – CISAMOSC.  

 

Resolução nº 05 de 02/02/2020 

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

 

Resolução nº 06 de 03/02/2020 

 Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 07 de 03/02/2020 

 Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 



 
 

 

 

Resolução nº 08 de 06/02/2020 

 Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no 

concurso público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 09 de 02/03/2020 

 Dispõe sobre a demissão de empregado público, e dá outras 

providências; 

 

Resolução nº 10 de 02/03/2020 

 Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 11 de 04/03/2020 

 Nomeia Pregoeira e Equipe de Apoio; 

 

Resolução nº 12 de 04/03/2020 

 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 13 de 06/03/2020 

 Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 14 de 09/03/2020 

 Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 15 de 18/03/2020 

 Normatiza procedimentos sobre o funcionamento interno no período de 

19/03/2020 a 29/03/2020 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste 

de Santa Catarina – CISAMOSC, em virtude da disseminação do COVID-

19 (Coronavírus) 



 
 

 

 

Resolução nº 16 de 19/03/2020 

 Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 17 de 23/03/2020 

 Normatiza procedimentos sobre o funcionamento interno do Consórcio 

Intermunicipal do Oeste de Santa Catarina – CISAMOSC e, adota 

mediadas de enfrentamento a situação de emergência de saúde pública 

em virtude da disseminação do COVID-19 (Coronavírus) decretada pelo 

estado de Santa Catarina e, municípios consorciados. 

 

Resolução nº 18 de 30/03/2020 

 Dispõe sobre a alteração do vencimento base do emprego público de 

Contador, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 19 de 06/04/2020 

 Revoga Resolução 18/2020 de 30 de março de 2020, e dá outras 

providências. 

 

Resolução nº 20 de 08/04/2020 

 Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 21 de 09/04/2020 

 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 22 de 13/04/2020 

 Dispõe sobre a inclusão de exames de analises clinicas na Tabela de 

Procedimentos 2020; 

 

 



 
 

 

Resolução nº 23 de 20/04/2020 

 Retoma atividades internas no Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Oeste de Santa Catarina – CISAMOSC e, adota medidas de 

enfrentamento a situação de emergência de saúde pública em virtude da 

disseminação do COVID-19 (Coronavírus) decretada pelo Estado de 

Santa Catarina e, municípios consorciados. 

 

Resolução nº 24 de 12/06/2020 

 Dispõe sobre a demissão de empregado público, e dá outras 

providências; 

 

Resolução nº 25 de 12/06/2020 

 Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

 

Resolução nº 26 de 12/06/2020 

 Dispõe sobre regime de Adiantamento e, sobre o uso do Cartão 

Magnético de Pagamento de Despesas do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Oeste de Santa Catarina – CISAMOSC.  

 

Resolução nº 27 de 25/06/2020 

 Institui Regimento Interno no Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Oeste de Santa Catarina - CISAMOSC. 

 

Resolução nº 28 de 25/06/2020 

 Institui o sistema de gestão e tramitação de processos administrativos e 

documentos eletrônicos no âmbito do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Oeste de Santa Catarina, CIS-AMOSC e estabelece outras 

providências. 

 

Resolução nº 29 de 21/08/2020 

 Dispõe sobre os valores da tabela de repasse dos recursos financeiros 

necessários à manutenção das despesas do CONSÓRCIO para exercício 

de 2021 

 



 
 

 

Resolução nº 30 de 21/08/2020 

 Dispõe sobre o Orçamento anual para o ano de 2021. 

 

Resolução nº 31 de 23/10/2020 

 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 32 de 06/11/2020 

 Concede Férias Coletivas aos Empregados Públicos do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina, CIS-AMOSC e 

estabelece outras providências. 

 

Resolução nº 33 de 06/11/2020 

 Dispõe sobre os feriados do ano de 2021 no CIS-AMOSC. 

 

 

Resolução nº 34 de 03/12/2020 

 

 Cria o Código de Classificação, e a Tabela de Temporalidade de 

documentos referentes às atividades finalísticas do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC, 

nomeia Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e dá outras 

providências. 

 

Resolução nº 35 de 03/12/2020 

 Dispõe sobre o regulamento da eleição da Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal do CIS-AMOSC para o exercício de 2021 e dá outras 

providências. 

 

Resolução nº 36 de 31/12/2020 

 Dispõe sobre a homologação do Relatório Anual de Atividades e o 

Balanço Geral do Exercício de 2020. 

 

 

 


