
 Ano 1 - Número 81

Segunda-feira, 19 de agosto de 2019   

Circula às segundas, quartas e sextas-feiras.
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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Termo de Convênio de Cooperação de 
Ensino. Objeto: cooperação das partes convenentes para participação dos 
Médicos Residentes de Otorrinolaringologia da Fundação, na qualidade de 
assistência e de ensino, através da integração ensino/serviço, em atendimento 
ambulatorial e cirúrgico, servindo ainda como complementação de sua formação 
e do Programa de Residência Médica. Partícipes: INSTITUIÇÃO DE 
COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP E 
FUNDAÇÃO FELICE ROSSO. Vigência do instrumento: 03 anos. Signatários: 
Eustáquio da Abadia Amaral – diretor geral da ICISMEP e diretores da Fundação. 
A íntegra do instrumento encontra-se disponível na Secretaria Executiva da 
ICISMEP. Demais informações, telefone (31) 2571 3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Termo de Convênio nº 03/2019. Objeto: 
conjugação de esforços dos partícipes no sentido de desenvolverem ações 
conjuntas de cooperação visando o incremento e aperfeiçoamento da capacidade 
operacional das instituições mediante a implantação de um programa de efetivo  
de acesso às ações e serviços de saúde voltados para a população dos municípios 
que compõem a área de abrangência dos CONSÓRCIOS, mediante 
aproveitamento/aprimoramento da capacidade instalada e tratamento das 
demandas reprimidas existentes nas regiões, podendo se estabelecer, a partir deste 
ajuste, uma escala ideal que permita solução e sustentabilidade das ações de 
saúde, diante do aproveitamento dos recursos de forma ordenada e planejada, 
valendo-se do ganho de escala que a parceria pode proporcionar. Partícipes: 
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA – CISVI. Vigência do instrumento: 24 
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral – diretor geral da ICISMEP e 
José Rodrigues Barroso de Araújo - Presidente do CISVI. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível na Secretaria Executiva da ICISMEP. Demais 
informações, telefone (31) 2571 3026.  
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