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APRESENTAÇÃO E PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO CISAMARP. 
 

  
O CISAMARP, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe, atua há 10 anos na 
área da saúde, sendo sediado em Videira. 
  
Participam de nosso consórcio 26 municípios, sendo eles: Água Doce, Arroio Trinta, Caçador,  
Calmon, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Fraiburgo, Herval D’Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, 
Joaçaba, Lacerdópolis, Lebon Régis, Luzerna, Macieira, Matos Costa, Pinheiro Preto, Rio das Antas, 
Salto Veloso, Tangará, Timbó Grande, Treze Tílias, Vargem Bonita e Videira. 
  
Nosso Consórcio integra o SUS, e é Legalizado de acordo com as leis vigentes e leis do SUS. 
  
Nossa forma de atuação é essa: 
  

 Atuamos contratando empresas Médicas para prestar serviços dentro do espaço físico 
de sua própria Clínica aos municípios que são consorciados em nosso consórcio e assim 
diminuir os custos aos municípios, padronizar os valores, diminuir e agilizar a 
burocracia, comprando consultas e exames em larga escala. 

 Temos um credenciamento aberto e qualquer profissional que seja habilitado para 
prestar serviços constantes nesse credenciamento e que aceite os valores propostos 
pode se credenciar, os valores pagos para cada procedimento são os mesmos para 
todos os credenciados. 

 A forma de credenciamento é através de contrato com a empresa do profissional, esse 
contrato é publicado no diário oficial dos municípios para dar legalidade ao ato, após 
isso, estará apto a atender aos municípios consorciados ao CISAMARP. 

 O agendamento de consultas e exames é realizado diretamente pelo município com o 
prestador de serviço. 

 O paciente não paga nada para o município, para o consórcio ou para o prestador. 
 O pagamento ao prestador é realizado pelo consórcio que recebe o valor do município 

e repassa integralmente ao prestador de serviço sempre no dia 20 de cada mês, em 8 
anos de atuação nunca atrasamos os pagamentos. 

  
Todos os municípios consorciados podem agendar procedimentos em qualquer prestador de 

serviço independente da região onde se localizem. 
  

O orçamento desse ano do CISAMARP para que os municípios utilizem em consultas, exames e 
procedimentos somando os 26 municípios consorciados é de aproximados  R$ 8.000,000,00 (Oito 
milhões de reais).  
  
Os valores praticados pelo CISAMARP são baseados na tabela do SUS, dessa forma, são valores 
abaixo do valor de mercado particular, se credenciar para atender pelo consórcio, de certa forma 

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


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

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

Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.  
Fone: (49) 3531-1653  

 

é um ato social de ajudar as pessoas necessitadas, porém, receber pelo procedimento executado. 
Nossos prestadores de serviço tem o seu lucro na quantidade de procedimentos realizados 
mensalmente, já que a demanda parte de 26 municípios e uma população referenciada de mais de 
344.000 habitantes. 
  
Aos prestadores de serviços oferecemos: 

 A garantia de estar trabalhando para um consórcio totalmente legalizado de acordo com as 
leis do SUS e que não visa lucro.  

 Pagamentos sempre em dia, todo dia 20 de cada mês. 
 Aumento na quantidade de atendimentos de sua empresa, (população referenciada 

atualmente é de mais de 344.000 habitantes). 
 Ampliação da área de atendimento para outras regiões.  
 Ganhos pela alta demanda.  
 Diminuição da burocracia já que para atender a 26 municípios será confeccionado apenas 1 

contrato.  
 Divulgação dos serviços da empresa aos municípios e para a população através do 

atendimento que é realizado aos pacientes, podendo com a divulgação gerar também 
atendimentos particulares. 

  
Gostaríamos de contar com os seus serviços. 
  
Estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas. 
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