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ANEXO AO EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N.º 01/2013
LISTAGEM DE ELIMINAÇAO DE DOCUMENTOS
LISTAGEM DE DOCUMENTOS
UNIDADE: Secretaria da Administração
SUBUNIDADE: PLANSAÚDE
CLASSE/SUBCLASSE

026.192

TIPO DOCUMENTAL

- Contas hospitalares

LISTAGEM N.º 01
FOLHA N.º 01/03
UNIDADE DE
ARQUIVAMENTO

DATASLIMITE

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

2004-2008

4236 (Cx)

101,70 metros
lineares

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

-Relatório de cobrança;
-Guia de resumo de internação;
-Guia de honorário individual;
-Guia de Outras despesas;
-Laudos de exames solicitados durante a
internação;
-Guia de solicitação de internação;
-Relatórios médicos ;
-Nota Fiscal (em caso de utilização de OPME
e Material especial) em procedimentos de
urgência /emergência;
-Cotação e liberação pela Central de
Atendimento da Unimed-Confederação(em
caso de utilização de OPME e Material
especial em cirurgia eletiva);
-Exames radiológicos efetuados pré e pós
operatórios, nos casos de Órteses e
Próteses;
- Boletim de Anestesia;
-Cópia de prontuário médico.
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-Caixa de Guias Clínicas

2004-2008

4236 (Cx)

101,70 metros
lineares

“

“

“

“

“

“

“

“

“

-Relatório de cobrança;
-Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar
de Diagnóstico e Terapia (SP/SADT);
-Guia de outras despesas.

-Caixa de Guias Laboratoriais
-Relatório de cobrança;
-Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar
de Diagnóstico e Terapia (SP/SADT).

-Caixas de Guias médicas
-Relatório de cobrança;
-Guia de Consulta;
-Guia de Honorário Individual.

-Caixa de Guias Odontológicas
-Relatório de cobrança;
-Guia de GTO - Guia
odontológico.

de

tratamento
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-Caixas de Guias Pagamentos de Glosas
-Relatório de cobrança;
-Xerox
das
contas
reapresentadas
(Hospitalares, médicas, Clinicas,Laboratoriais
e odontológicas).

2004-2008

4.236 (Cx)

101,70 metros
lineares

Obs: A quantidade de 4.236 caixas é referente às contas hospitalares, guias clínicas, guias laboratoriais, guias médicas e guias odontológicas.
______________________
Responsável pela Seleção
Data -----/ -------/ ---------

________________________________
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação
Data -----/ -------/ ---------

______________________________
Chefe da Unidade/Subunidade
Data -----/ -------/ ---------
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