
ESTATUTO SOCIAL DO CONSISA – VRT  

(Última alteração aprovada na Assembleia Geral realizada em 25/04/2012) 

 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO E INGRESSO 

 

Art. 1º - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT é uma 

entidade civil de fins não econômicos, formado pelos municípios de Relvado, Nova Bréscia, Encantado, Roca 

Sales, Imigrante, São José do Herval, Sério, Santa Clara do Sul, Westfália, Doutor Ricardo, Fazenda Vilanova, 

Poço das Antas, Vespasiano Corrêa, Travesseiro e Progresso devendo o mesmo reger-se pelas normas do 

Código Civil Brasileiro e Legislação pertinente, bem como pelo presente Estatuto e pela regulação que vier a ser 

adotada pelos seus órgãos. 

 

Art. 1º - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT é uma 

entidade civil de fins não econômicos, fundado pelos municípios de Relvado, Nova Bréscia, Encantado, Roca 

Sales, São José do Herval, Sério, Santa Clara do Sul, Westfália, Doutor Ricardo, Fazenda Vilanova, Poço das 

Antas, Vespasiano Corrêa e Progresso devendo o mesmo reger-se pelas normas do Código Civil Brasileiro e 

Legislação pertinente, bem como pelo presente Estatuto e pela regulação que vier a ser adotada pelos seus 

órgãos.(Redação dada conforme Assembleia Geral realizada em 06/10/2008) 

 

Art. 1º - O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT é um 

consórcio público, amparado na Lei Federal 11.107/05, na forma de associação pública, de fins não econômicos, 

devendo o mesmo reger-se pela Legislação pertinente, bem como pelo presente Estatuto e pela regulação que 

vier a ser adotada pelos seus órgãos. (Redação dada conforme Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

 

Art. 2º - Considerar-se-á constituído o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI 

– CONSISA VRT que tenha subscrito o presente instrumento o número mínimo de seis municípios, representados 

por seus prefeitos, formalmente autorizados pelas respectivas Câmaras Municipais. 

 

Art. 3° - Fazem parte do CONSISA-VRT na sua fundação os municípios que firmaram a ata 01/2004, de 

25/08/2004. 

 

Art. 4° - É facultado o ingresso de novos municípios no CONSISA-VRT a qualquer momento, após aprovação do 

Conselho Administrativo.  

§ 1° - A solicitação de ingresso se fará por termo de contrato firmado pelo Presidente do CONSISA-VRT e pelo 

Prefeito Municipal do município que desejar consorciar-se, do qual deverá constar a Lei Municipal autorizadora. 

§ 2° - A cota pecuniária de ingresso do novo município será equivalente ao valor de 12 (doze) meses da taxa de 

manutenção do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT, a 



qual será obtida pela multiplicação do valor estipulado pelo número de habitantes do município (conforme IBGE  

vigente). 

§ 2° - A cota pecuniária de ingresso do novo município será equivalente ao valor de 12 (doze) meses de 

contribuição/contratação de pelo menos um ano dos serviços SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 

a qual será obtida pela multiplicação do valor estipulado pelo número de habitantes do município (conforme IBGE 

vigente). (Redação dada conforme Assembleia Geral, realizada em 25.04.2012) 

 

CAPÍTULO II 

DURAÇÃO E ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

 

Art. 5° - O CONSISA-VRT terá sede e Foro na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Júlio de 

Castilhos, 1001 – sala 701 e 703, Centro. 

 

Art. 5° - O CONSISA-VRT terá sede e Foro na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Sete 

de Setembro, 992, Bairro Moinhos. (Redação dada conforme Assembleia Geral, realizada em 25.04.2012) 

 

Art. 6° - A área de atuação do CONSISA-VRT será determinada de acordo com a necessidade dos serviços, 

podendo o mesmo contratar serviços fora da Região e do Estado, caso houver demanda e deliberação neste 

sentido. 

 

Art. 7° - O CONSISA-VRT terá duração indeterminada, com quanto possua no mínimo seis municípios 

consorciados. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FINALIDADES E AÇÕES 

 

Art. 8° - São finalidades do CONSISA-VRT: 

I - ser instância de regionalização das ações e serviços de saúde coerente com os princípios e diretrizes do SUS; 

II - viabilizar investimentos de maiores complexidades, que aumentem resolutividade de ações e serviços em 

saúde, preferencialmente na área de abrangência do CONSISA-VRT, priorizando dentro do possível a capacidade 

instalada e a sua resolutividade; 

III - garantir o controle popular no setor de saúde da região pela população dos municípios consorciados; 

IV - representar o conjunto dos municípios que o integram em assuntos de interesse comum, perante quaisquer 

outras entidades públicas ou privadas, através de sua Secretaria Executiva; 

V - racionalizar os investimentos de compras, bem como de uso dos serviços de saúde, na sua região de 

abrangência; 

VI - planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas a promover a saúde dos habitantes dos 



municípios consorciados, implantando e implementando serviços; 

VII - promover a gestão e a proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum; (Incluído, 

conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

VIII - a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente; (Incluído, conforme 

aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

IX - o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe tenham sido delegadas ou 

autorizadas; (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

X - as ações e políticas de desenvolvimento urbano, sócio-econômico local e regional. (Incluído, conforme 

aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

 

Art. 9° - Para o cumprimento de suas finalidades o CONSISA-VRT poderá: 

I - adquirir os bens que entender necessário, promovendo a devida prestação de contas nos termos da Lei; 

II - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de 

outras entidades e órgãos de governo; 

III - prestar a seus consorciados, primordialmente, serviços de qualquer natureza relacionados à sua atividade; 

IV – promover congressos, seminários, cursos de aperfeiçoamento, encontros de estudos – regionais, nacionais e 

internacionais - de acordo com as necessidades. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 10 - O CONSISA-VRT terá a seguinte estrutura básica: 

I – Assembleia Geral 

II – Conselho Administrativo; 

III – Secretaria Executiva; 

IV – Conselho Fiscal; 

V – Assessoria Técnica. 

 

Art. 10A- A Assembleia Geral do CONSISA-VRT é o órgão máximo de caráter deliberativo e normativo, e será 

constituída pelos Prefeitos dos Municípios consorciados. (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, 

realizada em 15/07/2010) 

§ 1º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, no mês de março, para: (Incluído, conforme aprovado na 

Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

I - Apreciar o relatório anual da Diretoria Executiva; (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada 

em 15/07/2010) 

II - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal; (Incluído, conforme aprovado na 

Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

III - Proceder, quando for o caso, à eleição do Presidente e do Vice-Presidente e demais Departamentos do 



CONSISA VRT. (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

§ 2º - A Assembleia Geral se realizará, extraordinariamente, sempre que houver razão relevante, a critério do 

Presidente do CONSISA VRT, a pedido da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal ou por solicitação por escrito de 

2/5 (dois quintos) dos consorciados com direito de votar. (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, 

realizada em 15/07/2010) 

§ 3º - Ressalvados os casos específicos deste estatuto, as Assembleias se instalarão em primeira convocação 

com a maioria absoluta dos consorciados e, trinta minutos após, em segunda convocação, com qualquer número. 

(Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

§ 4º - As deliberações serão sempre por maioria simples dos votantes regulares presentes, com exceção no caso 

de alteração estatutária, extinção do CONSÓRCIO e destinação do seu patrimônio que será exigido o voto 

concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes à assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo 

ela deliberar em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos consorciados, ou com menos de 1/3 (um terço) 

nas convocações seguintes. (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

§ 5º - Os votos de cada membro da Assembleia Geral serão singulares, independentemente da quota de 

contribuição de cada Município consorciado. (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 

15/07/2010) 

§ 6º - Das reuniões do CONSÓRCIO serão lavradas atas, registradas em livro próprio. (Incluído, conforme 

aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

 

Art.10 B Compete à Assembleia Geral do CONSISA VRT: (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, 

realizada em 15/07/2010) 

I - decidir sobre os assuntos de interesse gerais ou compatíveis com as finalidades do CONSÓRCIO; (Incluído, 

conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

II - aprovar Plano Anual de Trabalho, com a observância das normas legais e técnicas pertinentes; (Incluído, 

conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

III - aprovar o relatório anual de ações e atividades e a proposta orçamentária anual do CONSISA VRT; (Incluído, 

conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

IV - julgar as contas do CONSISA VRT do ano anterior e apreciar seus relatórios; (Incluído, conforme aprovado na 

Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

V - orientar e supervisionar a política patrimonial e financeira do Consórcio; (Incluído, conforme aprovado na 

Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

VI - deliberar sobre a aceitação de doações e legados de bens móveis e imóveis, com ou sem encargos; (Incluído, 

conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

VII - autorizar a alienação e a oneração de bens móveis e imóveis pertencentes ao Consórcio; (Incluído, conforme 

aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

VIII - aprovar o seu Regimento Interno; (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 

15/07/2010) 

IX - autorizar a celebração de convênio, contrato, acordo ou parceria com órgão e entidades afins, nacionais, 



estrangeiros ou internacionais; (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

X - aprovar plano de cargos, funções, salários e benefícios do pessoal do Consórcio; (Incluído, conforme aprovado 

na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

XI - aprovar a contratação de empregados para prover o quadro de pessoal efetivo do Consórcio para o 

desempenho de tarefas técnicas, administrativa e de manutenção; (Incluído, conforme aprovado na Assembleia 

Geral, realizada em 15/07/2010) 

XII - aprovar a demissão de empregados do Consórcio; (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, 

realizada em 15/07/2010) 

XIII - eleger, afastar ou destituir membros da Diretoria Executiva, observada a legislação vigente; (Incluído, 

conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

XIV - deliberar sobre a exclusão de Município consorciado inadimplente com suas obrigações e contribuições 

perante o Consórcio. (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 15/07/2010) 

XV - deliberar sobre a mudança de sede; (Incluído, conforme aprovado na Assembleia Geral, realizada em 

15/07/2010) 

XVI - deliberar sobre os casos e situações omissas deste Estatuto. (Incluído, conforme aprovado na Assembleia 

Geral, realizada em 15/07/2010) 

 

Art. 11 – O Conselho Administrativo é o órgão que delibera sobre a política administrativa de todo o CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT, e será constituído por 3 (três) 

municípios representados por seus prefeitos e 3 (três) secretários de saúde dos municípios consorciados. 

§1º - O Conselho elegerá dentre os seus membros o Presidente, o Vice-Presidente, o 1º e 2º Tesoureiros e o 1º e 

2º Secretários.  

§ 2º - O mandato da diretoria é de 2 (dois) anos com direito a uma reeleição.  

§ 3º - O Conselho Administrativo somente será destituído na Assembleia geral extraordinária e através do voto 

concorde de dois terços dos presentes à assembleia especialmente convocada para este fim, não podendo ela 

deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas 

convocações.  

§ 4º - Será responsável pela estipulação e a aprovação de preços dos serviços a serem contratados, zelando 

sempre pelos princípios da Lei 8.666/93. 

 

Art. 12 – A Secretaria Executiva é o órgão de gerenciamento do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT, podendo ser integrado por pessoa física ou jurídica, devendo, contudo 

ter plenos conhecimentos na área da saúde e em consórcios públicos. 

§ 1º - Serão de responsabilidade desta o gerenciamento do CONSISA-VRT, tanto nas áreas financeira, 

administrativa e de pessoal. 

§2° - Também ficam a cargo da Secretaria Executiva as questões que envolvem o planejamento e regulação dos 

serviços e programas de saúde prestados pelo CONSISA-VRT, cabendo à mesma a execução das tarefas 

pertinentes. 



 

Art. 13 – O Conselho Administrativo contratará Assessoria Técnica que terá caráter consultivo e será formada por 

técnicos da área jurídica e contábil, tendo como critérios a experiência e conhecimento na área de gestão pública 

e em saúde, devidamente comprovada por seus currículos, observados em qualquer caso os termos da Lei 

8.666/93. 

§ 1º - Havendo interesse do Conselho Administrativo e da Secretaria Executiva, a Assessoria Técnica poderá se 

fazer presente em nome do CONSISA-VRT em eventos, seminários, palestras e/ou reuniões em que o CONSISA-

VRT for convidado. 

 

Art. 14 - O Conselho Fiscal é órgão de caráter fiscalizador da política de atuação do CONSISA-VRT e será 

constituído por técnicos da área contábil e fiscal ou profissionais com reconhecida experiência, sendo em número 

de 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes. 

§ 1º - O Conselho é composto por 1 (um) membro titular e um suplente, indicados respectivamente, pela AMVAT, 

pela ASSEDISA-VRT, pela 16ª CRS e pelo Conselho Regional de Saúde. 

§ 2º - O mandato será de 2 anos. 

§ 3º – No caso de impedimento do titular, assume o seu suplente. 

 

Art. 15 - Compete à Presidência do CONSISA-VRT: 

I - representar o CONSISA-VRT em todas as instâncias, podendo firmar contratos e convênios, sendo que esta 

competência pode ser delegada parcial ou totalmente a um procurador constituído; 

II- presidir as reuniões do Conselho Administrativo e do CONSISA-VRT; 

III- movimentar as contas bancárias e os recursos do CONSISA-VRT, receber e dar quitação, assinar cheques e 

outros documentos bancários; 

IV - responder judicial, ativa e passivamente, extrajudicialmente pelo CONSISA-VRT. 

V - deliberar sobre assuntos administrativos do CONSISA-VRT; 

VI - encaminhar para aprovação da Assembleia Geral eventuais modificações no Estatuto e Regimento Interno do 

CONSISA-VRT; 

VII – contratar e manter Assessoria Técnica e Secretaria Executiva; 

VIII- Analisar o relatório anual das atividades do CONSISA-VRT elaborado pela Assessoria Técnica e Secretaria 

Executiva; 

IX - apreciar, no 1º trimestre de cada ano, as contas do exercício anterior; 

X - prestar contas ao órgão concessor, de auxílios e subvenções que o CONSISA-VRT venha a receber; 

IX - deliberar sobre as cotas de contribuição dos municípios consorciados, dependendo da aprovação na 

Assembleia geral para aprovação; 

XII - deliberar sobre a exclusão de consorciados do quadro, nos casos previstos neste Estatuto; 

XIII - autorizar o ingresso de novos consorciados e encaminhar para aprovação do Conselho Administrativo; 

XVI - deliberar sobre a eventual mudança de sede do CONSISA-VRT; 

XV - promover a execução das atividades do CONSISA-VRT; 



XVI - propor a estruturação administrativa de seus serviços; 

XVII - contratar, enquadrar, promover, rescindir contratos respectivos ao seu funcionamento; 

XVIII - elaborar o Plano de Atividades e Proposta Orçamentária Anual, a serem submetidos à Assembleia Geral da 

ASSEDISA-VRT e AMVAT; 

XIX - elaborar o balanço e relatório de atividades anuais com auxílio da Assessoria Técnica e Secretaria 

Executiva; 

XX - encaminhar os balancetes para a ciência do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal; 

XXI - autorizar compras, dentro dos limites do Orçamento e Plano de Atividades aprovados pelo Conselho; 

XXII - autenticar livros de atas e de registro do CONSISA-VRT; 

XXIII - promover a alteração das rubricas orçamentárias; 

  

Art. 16 – Compete ao 1º Secretário e em caso de impedimento ao 2º Secretário: 

I – realizar as convocações, ofícios e atas das Assembleias do CONSISA-VRT e do Conselho Administrativo, que 

serão comprovadamente cientificados. É de responsabilidade de cada município manter atualizados os dados de 

e-mail, número de telefones para contato e FAX.  

II – Organizar a agenda, o local, equipamentos e demais materiais a serem utilizados nas reuniões do CONSISA-

VRT e do Conselho Administrativo;  

III – Manter e organizar a correspondência mantendo em ordem os arquivos pertinentes ao Conselho 

Administrativo; 

IV – Auxiliar na elaboração do relatório anual de atividades do CONSISA-VRT. 

 

Art. 17 - Compete ao Tesoureiro: 

I - zelar e manter em ordem a documentação referente à tesouraria; 

II - manter atualizada a cobrança das cotas mensais dos consorciados; 

III - assinar, juntamente com o contador e presidente os balancetes e balanços da entidade; 

IV - movimentar, em conjunto com o presidente, as contas bancárias e os recursos do CONSISA-VRT. 

 

Art. 18 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - fiscalizar permanentemente a contabilidade do CONSISA-VRT; 

II - exercer o controle do cumprimento das finalidades do CONSISA-VRT; 

III - emitir parecer sobre o Plano de Atividades, Proposta Orçamentária, balanços e relatórios em geral, a serem 

submetidos ao Presidente do CONSISA-VRT. 

 

CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 19 - O patrimônio do CONSISA-VRT será constituído: 

I - pelos bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título; 



II - pelos bens e direitos que lhe forem doados por entidades públicas ou particulares. 

§ único – Para a implantação CONSISA-VRT, a AMVAT realizará o repasse dos valores necessários às despesas 

iniciais, diretamente na conta da ASSEDISA-VRT, mediante prestação de contas a ser apresentada 

posteriormente.  

 

Art. 20 - Constituem recursos financeiros do CONSISA-VRT: 

I - a cota de contribuição mensal dos municípios integrantes; 

II - a remuneração dos próprios serviços; 

III - os auxílios, contribuições e subvenções concedidas por entidades públicas ou particulares; 

IV - as rendas oriundas dos municípios em pagamento pelos serviços prestados; 

V- as vendas de seu patrimônio; 

VI - os saldos do exercício; 

VII - as doações e legados; 

VIII - o produto da alienação de seus bens; 

IX - o produto de operações de crédito; 

X - as rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e de aplicações de capital. 

Parágrafo Único - A cota de contribuição mensal de manutenção será fixada e aprovada na Assembleia Geral, 

devendo ser proporcional ao número de habitantes do município consorciado, tomando-se como base sempre os 

números mais atualizados publicados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e será paga até o 

quinto dia útil de cada mês. 

 

CAPÍTULO VI 

O USO DOS BENS E SERVIÇOS 

 

Art. 21 - Farão uso dos bens e serviços do CONSISA-VRT todos os municípios consorciados. 

Parágrafo Único – Os municípios consorciados poderão autorizar o uso dos bens e serviços do CONSISA-VRT a 

municípios não consorciados, na forma do regimento interno. 

 

Art. 22 - Tanto o uso dos bens como dos serviços será regulamentado, em cada caso, pelo Conselho 

Administrativo com o apoio da Assessoria Técnica e da Secretaria Executiva. 

Parágrafo Único - Os municípios consorciados somente usufruirão dos serviços após o pagamento da primeira 

parcela da cota pecuniária de ingresso, condicionado à disposição dos serviços na área de abrangência do 

CONSISA-VRT. 

 

CAPÍTULO VII 

DA RETIRADA E EXCLUSÃO 

 

Art. 23 - Cada município consorciado poderá se retirar, a qualquer momento do quadro, desde que denuncie sua 



desistência com prazo nunca inferior a 60 (sessenta dias); cuidando os demais consorciados de acertar os termos 

da redistribuição dos custos dos planos, programas e projetos de que participe o retirante, devendo o mesmo estar 

em dia com a tesouraria. 

 

Art. 24 - Por deliberação do Conselho Administrativo, poderá ser excluído o consorciado que tenha deixado de 

efetuar sua contribuição nos termos deste Estatuto, devendo ser notificado de tal situação. 

§ 1º – No caso de inadimplência por um período igual a 15 (quinze) dias, os serviços serão cancelados, 

concedendo-se prazo de 30 (trinta) dias para quitação. 

§ 2º - Quitado o débito, os serviços serão restabelecidos. 

§ 3º - Ao consorciado que sofrer exclusão caberá recurso a ser apresentado ao Conselho Administrativo que caso 

entender necessário passará à Assembleia Geral. 

 

Art. 25 – O município que se retira ou fora excluído poderá solicitar o seu reingresso ao CONSISA-VRT somente 

depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias e cumpridas as exigências do Art. 4°.  

 

Art. 26 - O CONSISA-VRT somente será extinto por decisão da Assembleia Geral em reunião extraordinária 

especialmente convocada para este fim, e pelo voto de no mínimo de dois terços de seus membros consorciados. 

 

Art. 27 - Em caso de extinção, os bens e recursos do CONSISA-VRT serão restituídos a entidades beneficentes, 

sem fins lucrativos, localizados na área de jurisdição do CONSISA – VRT. 

Parágrafo único – As entidades contempladas ao benefício serão escolhidas pelo Conselho Administrativo. 

 

Art. 28 - Os consorciados que se retirarem espontaneamente e os excluídos do quadro não participarão da 

reversão do patrimônio do CONSISA-VRT quando da sua extinção. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 29 - O presente Estatuto poderá ser alterado pelos votos de dois terços dos presentes na Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para este fim. Somente poderá haver deliberação se em primeira 

convocação for comprovada a presença de maioria absoluta dos associados ou em segunda convocação com 

pelo menos um terço.  

 

Art. 30 – A convocação da Assembleia Geral far-se-á na forma do presente estatuto, sendo garantido a um quinto 

dos associados o direito de promovê-la.  

Parágrafo único - Ressalvadas as exceções expressamente previstas no presente Estatuto, todas as demais 

deliberações serão tomadas pelo voto da maioria simples dos presentes reunidos na Assembleia Geral. 



 

Art. 31 – Nos 15 dias posteriores à Assembleia que aprovou o Estatuto, o Conselho Administrativo contratará o 

Coordenador da Secretaria Executiva e a Assessoria Técnica para dar efetivo início às atividades. 

 

Art. 32 – O custeio inicial bem como a manutenção da Secretaria Executiva e da Assessoria Técnica dos 

consorciados para o 1º exercício, será fixada na mesma Assembleia Geral convocada para este fim e onde serão 

nomeados os membros do Conselho Administrativo. 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral reunida ordinária ou extraordinariamente definirá o reajuste, quando 

necessário e desde que fatores externos o justifiquem, do valor da cota para o município consorciado. 

 

Art. 33 - O exercício do CONSISA-VRT encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. 

 

Art. 34 - Os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal prestarão serviços considerados de extrema 

relevância para a comunidade regional, porém não receberão vencimentos. 

§ Parágrafo único – Os membros da Secretaria Executiva e Assessoria Técnica serão remunerados pelos seus 

serviços. 

 

Art. 35 - A mudança, afastamento, licença maternidade e outros, de membros da Secretaria Executiva ou 

Conselho Fiscal, deverá ser imediatamente comunicado ao Conselho Administrativo, para que sejam tomadas as 

devidas providências. 

 

Art. 36 - Os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal somente poderão exercer sua função 

respectiva junto ao CONSISA-VRT, enquanto mantiverem a condição primordial que os condicionou ao cargo. 

 

Art. 37 – Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais da Associação. 

 

Art. 38 - Fica autorizado ao CONSISA – VRT obter o Registro do presente instrumento no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos, na cidade sede para que adquira a personalidade jurídica de Direito Privado. 

 

Art. 39 – A presente alteração estatutária foi aprovada na Assembleia Geral realizada no dia, 25 de abril de 2012 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais alterações aprovadas. 

 

Lajeado, 25 de abril de 2012. 

 

NILTON DA SILVA ROLANTE 

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE  

DO VALE DO RIO TAQUARI  

CONSISA VRT 


