
 

CISAMARP 
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe. 

 
http://www.cisamarp.sc.gov.br               cisamarp@cisamarp.sc.gov.br 

 
Pessoa Jurídica: 

 
a. Solicitação de Credenciamento (Anexo II); (obrigatório o reconhecimento da 

assinatura). 
b. Inscrição do CNPJ; 
c. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social consolidado, chancelado pela Junta 

Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos, conforme o caso em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; (autenticar cópia) 

d. Alvará Sanitário em validade da empresa e/ou do local onde serão realizados os 
atendimentos/procedimentos; (autenticar cópia) 

e. Certidões Negativas de Débito: INSS e FGTS (imprimir da internet); 
f. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

(imprimir da internet); 
g. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (imprimir da internet); 
h. Prova de Regularidade Fiscal para com a Receita Estadual (imprimir da internet); 
i. Prova de Regularidade Fiscal para com a Receita Municipal da cidade sede da pessoa 

jurídica (imprimir da internet); 
j. Comprovante de Inscrição vigente no Conselho Profissional correspondente a 

categoria profissional, do(s) profissional(is) que executará(ão) os serviços e/ou Carteira 
de Identidade Profissional. (autenticar cópia ou imprimir página de site da categoria 
em que conste os dados do profissional) 

k. Carteira de Identidade e CPF do representante legal da empresa; (autenticar cópia) 
l. Diploma de graduação (frente e verso); 
m. Comprovante de especialização na área pretendida, do(s) profissional(is) que 

executará(ão) os serviços; (autenticar cópia ou imprimir do site do conselho) 
n. Número do CNES (Cadastro Nacional Estabelecimento de Saúde); (imprimir da 

internet); 
o. Declaração do interessado de que não possui, em seu quadro de pessoal, 

empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99) (Anexo VI será disponibilizado no 
programa para download posteriormente). 

p. Contrato ou Convênio de Controle de Qualidade (SBAC, SBPC, ou outros). Para 
estabelecimentos de Análises Clínicas.  

q. Projeto Terapêutico (para Clínica de tratamento de dependentes químicos).  
r. Cadastro de usuários do sistema informatizado. (modelo do CISAMARP). 

 
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma das seguintes 
formas: 

a) Via original juntamente com as cópias, as quais serão autenticadas por servidor do 
CISAMARP. 

b) Cópia autenticada por cartório competente. 
c) Publicação dos documentos em órgão da imprensa oficial. 
d) Gerados automaticamente por sistemas disponíveis na internet. 
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