
 
 

 

 

RESOLUÇÕES EXPEDIDAS/2021 

 

 

 

Resolução nº 01 de 13/01/2021 - REVOGADA 

✓ Nomeia Pregoeira e Equipe de Apoio; 

Resolução nº 02 de 13/01/2021 - 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 26/012021 

✓ Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento 

vigente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 

Catarina – CIS-AMOSC referente ao superávit do exercício anterior.  

Resolução nº 04 de 26/01/2021 

✓ Dispõe sobre a demissão, a pedido, de empregado público, e dá outras 

providências. CONTADOR 

Resolução nº 05 de 04/02/2021 

✓ Dispõe sobre a demissão, a pedido, de empregado público, e dá outras 

providências. AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

Resolução nº 06 de 10/02/2021 

✓ Concede gratificação a funcionário cedido ao consórcio CIS-AMOSC, nos 

termos e valores previstos no contrato de consórcio público, e da outras 

providências. CONTADOR 

Resolução nº 06-A de 08/03/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público contratado por processo 

de recrutamento, e dá outras providências. ASSESSOR 

ADMINISTRATIVO 

Resolução nº 07 de 06/04/2021 

✓ Cria Código de Sedação para Biopsia na Tabela de Procedimentos 

Resolução nº 08 de 03/05/2021 

✓ Cria Código para Consulta de Pneumologia 

Resolução nº 09 de 12/05/2021 



 
 

 

✓ Dispõe sobre a contratação de empregado público de provimento em 

comissão e, da outra providencias. DIRETOR DE PROGRAMA 

Resolução nº 10 de 13/05/2021 

✓ Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos empregados do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-

AMOSC. 

Resolução nº 11 de 14/06/2021 

✓ Dispõem sobre a análise e valores de referência para reajuste de 

procedimentos nas tabelas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Oeste de SC -  CISAMOSC e dá outras providencias. 

Resolução nº 12 de 14/06/2021 

✓ Dispõe sobre a aprovação das novas Tabelas de Valores de serviços de 

saúde nas áreas de assistência e atendimento médico, em regime 

ambulatorial ou hospitalar, de auxiliares de diagnóstico e terapia, 

excluídos os serviços de urgência e emergência, aos usuários do Sistema 

Único de Saúde – SUS do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste 

de SC – CIS AMOSC para o ano de 2021. 

Resolução nº 13 de 17/06/2021 

✓ Nomeia a comissão especial para supervisionar e acompanhar a 

realização de processo seletivo simplificado do Consórcio Intermunicipal 

de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC 

Resolução nº 14 de 22/06/2021 

✓ 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 15 de 25/06/2021 

✓ Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no Processo 

Seletivo Simplificado nº 01/2021, e dá outras providências. CONTADOR 

Resolução nº 16 de 20/07/2021 

✓ Dispõe sobre a demissão, a pedido, de empregado público, e dá outras 

providências. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Resolução nº 17 de 09/08/2021 

✓ Dispõe sobre a demissão, a pedido, de empregado público, e dá outras 

providências. TECNICO ADMINISTRATIVO 

Resolução nº 18 de 09/08/2021 

✓ Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 



 
 

 

Resolução nº 19 de 10/08/2021 

✓ Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

Resolução nº 20 de 11/08/2021 

✓ Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio 

Resolução nº 21 de 11/08/2021 

✓ 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 22 de 11/08/2021 

✓ Dispõe sobre a constituição de Comissão de Avaliação de Documentos relativos 

aos pedidos de credenciamento de interessados em prestar serviços de saúde 

aos municípios consorciados ao CIS-AMOSC. 

Resolução nº 23 de 12/08/2021 

✓ Dispõe sobre a Nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

Resolução nº 24 de 12/08/2021 

✓ Dispõe sobre revogação da Resolução n. 010/2021 que prevê revisão geral 

anual dos vencimentos dos empregados do Consórcio Intermunicipal de 

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

providências. 

Resolução nº 25 de 13/08/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

Resolução nº 26 de 17/08/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências. 

Resolução nº 27 de 19/08/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências 

Resolução nº 28 de 19/08/2021 

✓ Dispõe sobre designação de emprego público admitido por concurso 

público para exercer as atribuições de emprego em comissão, e dá outras 

providências.  

Resolução nº 29 de 30/08/2021 



 
 

 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências 

Resolução nº 30 de 31/08/2020 

✓ Dispõe sobre os valores da tabela de repasse dos recursos financeiros 

necessários à manutenção das despesas do CONSÓRCIO para exercício 

de 2022 

Resolução nº 31 de 31/08/2021 

✓ Dispõe sobre o orçamento anula para o ano de 2022. 

Resolução nº 32 de 31/08/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências 

Resolução nº 33 de 03/09/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências 

Resolução nº 34 de 03/09/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências 

Resolução nº 35 de 08/09/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências 

Resolução nº 36 de 10/09/2021 

✓ Altera valores, descritivos e inclui procedimentos na Tabela disposta nos 

ANEXOS dos Editais de Credenciamento Universal/ 2021 do 

CISAMOSC. 

Resolução nº 37 de 10/09/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências 

Resolução nº 38 de 13/09/2021 

✓ Dispõe sobre a nomeação de empregado público aprovado no concurso 

público nº 01/2018, e dá outras providências 

Resolução nº 39 de 14/09/2021 

✓ Dispõe sobre a demissão, a pedido, de empregado público, e dá outras 

providências. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Resolução nº 40 de 22/09/2021 



 
 

 

✓ Dispõe sobre Revogação da Resolução n. 024/2021, da outras 

providências.  

Resolução nº 41 de 30/09/2021 

✓ Dispõe sobre a demissão, a pedido, de empregado público, e dá outras 

providências. 

Resolução nº 42 de 01/10/2021 

✓ Dispõe sobre a contratação de empregado público de provimento em 

comissão e, da outra providencias. 

Resolução nº 43 de 01/10/2021 

✓ Dispõe sobre a contratação de empregado público de provimento em 

comissão e, da outra providencias. 

Resolução nº 44 de 05/10/2021 

✓ Dispõe sobre a contratação de empregado público de provimento em 

comissão e, da outra providencias. 

Resolução nº 45 de 19/11/2021 

✓ Dispõe sobre o regulamento da eleição da Diretoria Executiva e do 

Conselho Fiscal do CIS-AMOSC para o exercício de 2022 e dá outras 

providências. 

Resolução nº 46 de 25/11/2021 

✓ Designa agente de contratação, equipe de apoio e, comissão de 

contratação, em conformidade com a lei federal n. 14.133 de 01 de abril 

de 2021 e da outras providências 

Resolução nº 47 de 30/11/2021 

✓ Dispõe sobre prorrogação da nomeação de empregado público aprovado 

no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021, e dá outras providências. 

Resolução nº 48 de 02/12/2021 

✓ Concede Férias Coletivas aos Empregados Públicos do Consórcio 

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

estabelece outras providências. 

Resolução nº 49 de 08/12/2021 

✓ Dispõe sobre os feriados do ano de 2022 no CIS-AMOSC. 

 

 

 

 


