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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 
Enviamos em anexo ao e-mail de apresentação, além deste arquivo, os seguintes arquivos: 
 

A- Relação da documentação*: a qual deverá ser apresentada para credenciamento, observando os 
documentos que necessitam de assinatura digital ou autenticação; 
 

B- Solicitação de Credenciamento**: (existe uma lista de procedimentos possíveis de serem 
realizados, os que a Clínica/Profissional não tiver interesse em realizar, deverão ser apagados.) - 
deve ser preenchida e assinada digitalmente.  
 

C- Formulário de Cadastro de Usuário do Sistema***: que deve ser preenchido, impresso, assinado, 
digitalizado e enviado por e-mail (municipios@cisamarp.sc.gov.br), não necessitando de assinatura 
digital ou reconhecimento de assinatura.  
 

D- Declaração Emprego de Menor****: que deve ser preenchida e assinada digitalmente.  
 
 

*(arquivo 3: “ Docs pessoa jurídica.docx”); 
**(arquivo 5: “ANEXO II solicitação de credenciamento.docx”); 
***(arquivo 7: “ANEXO IV autorização usuário sistema.docx”); 
****(arquivo 6: “ANEXO III modelo declaração menor.docx”). 
 
 
 

 
O CREDENCIAMENTO SERÁ REALIZADO EM 3 ETAPAS: 
 

PRIMEIRA ETAPA: 
 
O prestador deverá enviar por e-mail (municipios@cisamarp.sc.gov.br) o cartão de CNPJ com endereço 
atualizado, o ***formulário de cadastro de usuário (doc está em anexo no e-mail de apresentação do 
CISAMARP) preenchido e assinado pelo responsável legal e pelo(s) novo(s) usuário(s), com cópia legível do 
RG ou CNH do(s) novo(s) usuário(s). 
 

 
 
 

SEGUNDA ETAPA: 
 
Após recebimento por e-mail com o formulário de cadastro de usuário e o cartão do CNPJ, faremos um pré-
cadastro da Clínica/Hospital etc., e do(s) novo(s) usuário(s) em nosso sistema, e enviaremos login e senha 
no e-mail informado pelo novo usuário no ***formulário de cadastro de usuário. 
 
Ao receber a senha, um dos novos usuários será responsável por anexar os documentos de credenciamento 
no sistema CISON WEB. (Rol de documentos enviados no e-mail de apresentação, juntamente com a 
**solicitação de credenciamento e ****declaração de emprego de menor). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Quando o prestador estiver de posse de todos os documentos necessários para o credenciamento, deve 
colher as assinaturas do responsável legal digitalmente (o responsável legal que consta no contrato social 
como administrador), e anexar no sistema CISON WEB. 
 
Além dos documentos de credenciamento, o prestador deverá anexar as Certidões Negativas de Débitos 
em PDF, na aba abaixo, colocando a validade de cada uma, sendo que a validade deverá ser monitorada 
todos os meses, devendo ainda estar “negativa” ou “positiva com efeito de negativa”. 
 
Para anexar os documentos acima descritos, o prestador utilizará o login e senha enviados anteriormente 
para acessar o CISON WEB, indo na aba: documentos Acompanhamento de Contratos e Aditivos, como 
demonstram as imagens a seguir (imagens 1 e 2):  (link CISON:  
http://cisamarp.brdrive.net/CisON/Operador/Login?ReturnUrl=%2fCisON%2f ) 
IMAGEM 1-  
 

 
 
IMAGEM 2- 
 

 
 
 
OBS: Os documentos que necessitam de autenticação, além de serem digitalizados e anexados no 
sistema, devem ser enviados por correio ou entregues pessoalmente na sede do CISAMARP. 
 

  
 
 

http://cisamarp.brdrive.net/CisON/Operador/Login?ReturnUrl=%2fCisON%2f
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TERCEIRA ETAPA: 
 
Após recebimento e conferência da documentação de credenciamento, o pré-cadastro será finalizado pelo 
CISAMARP e o CONTRATO DE CREDENCIAMENTO será disponibilizado no CISON WEB para download, 
devendo ser baixado e assinado digitalmente. 
 
Para realizar o download o prestador deverá ir em documentos Contrato de Credenciamento,  como 
demonstra a imagem a seguir: 

 
 

 
 

Após a assinatura digital do representante legal, o prestador deverá anexar em PDF (com a validade de 
31/12 do corrente ano), no sistema na aba documentos Acompanhamento de Contratos e 
AditivosCONTRATO PREST. SERV. P. JURÍDICA CLÍNICAS 2022, como demonstram as imagens a seguir 
(imagens 1 e 2):   
 
IMAGEM 1: 
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IMAGEM 2: 

 
 
Com o recebimento do contrato assinado digitalmente, avisaremos os municípios e o prestador de 

que está credenciado e apto a iniciar os atendimentos. 
 
Assim que colhermos as assinaturas do presidente do CISAMARP, enviaremos por e-mail a via do 

prestador devidamente assinada.  
 
 

 
 

 
Para registrar os atendimentos e gerar fatura, existe um sistema para registro online, sem 

necessidade de instalação, de fácil uso e sem custo. O uso do mesmo será ensinado por telefone (49 3531-
1653). 
 
Obs: Mesmo que a título de complemento, não poderá haver nenhum tipo de cobrança de valores dos 
pacientes ou dos municípios consorciados, os pagamentos serão realizados pelo CISAMARP todo dia 20 
de cada mês, conforme valores constantes em contrato. 
 

  
Endereço para envio ou entrega em mãos da documentação que necessita de autenticação: 
  
CISAMARP- Rodovia Municipal José Gheller, nº 501, Bairro Santa Lúcia, CEP: 89.565-453, Município de 

Videira/SC Fone: (49) 3531-1653 / (49) 3531-1663  
 
Qualquer dúvida estamos à disposição. 
 
  


