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RESOLUÇÃO Nº 03, DE 02 DE JANEIRO DE 2019. 

 

Dispõe sobre sistema de fluxo dos 
pacientes e as normas para a quantificação da 
equipe médica e pacientes para conferência 
obrigatória e confecção de fatura para 
pagamento da prestação de serviços do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto 
Parnaíba - CISALP. 

 

 

 

 O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba - CISALP, 

representando pelo seu Presidente, Exmo. Sr. José Alves Filho, Prefeito Lagamar, no exercício das 

atribuições conferidas pelo artigo 22, VII, c/c artigo 16, § 1° do Estatuto, R E S O L V E: 

 

 

 

Art. 1º. Determina, na forma dos anexos desta resolução, sistema de fluxo dos 

pacientes e as normas para a quantificação da equipe médica e pacientes para conferência 

obrigatória e confecção de fatura para pagamento da prestação de serviços.  

  

Art. 2°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Lagoa Formosa, 02 de janeiro de 2019. 

 

 

JOSÉ ALVES FILHO 

Presidente do CISALP 
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ANEXO I- MINUTA DE OFÍCIO 

 
OFÍCIO: ___/2019 
ASSUNTO:  
ORGÃO: REGULAÇÃO/SEC.SAÚDE 

 
 _________________, __ de _________de 2019. 

 
 

Prezada Senhora, 

 

A Secretaria de Saúde de _______________/MG, por sua _______________, infra 

signatária, vem por meio deste, INFORMAR conforme segue: 

Que a produção da equipe médica, referente ao mês _______ de 2019, conforme 

contrato _____/____ , processo ____/____ - Contrato de Programa, celebrado entre o Município de 

____________ /MG e o Consórcio Intermunicipal de saúde do Alto Paranaíba – CISALP, encontra-se 

detalhada em tabela abaixo, bem como confere com o descriminado em fluxograma de pacientes em 

anexo a este: 

MÉDICO SERVIÇO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

     

     

     

 

VALOR TOTAL 

 

 

 

Solicito que os valores descritos acima sejam incluídos na fatura de prestação de 

serviços do mês ___________ de 2019 a serem pagos em ____________. 

Por ser tradução da verdade, subscrevo este oficio para lhe conceder fé pública.  

Cordialmente, 

 

______________________ 
REGULADORA 

 


