
 
 

 

RESOLUÇÃO Nº007/2014, de 04 de junho de 2014. 

 

Retifica a Resolução nº09/2013, de 02 de maio de 

2013, que estabelece atribuições administrativas, 

hierarquia, avaliação de eficiência, lotação e jornada 

de trabalho dos cargos do quadro de pessoal do 

CONSISA-VRT, onde dispõe a escolaridade do cargo 

de Assessor Executivo. 

 

SÉRGIO MARASCA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – 

CONSISA VRT, no uso de suas atribuições legais, conforme art. 41 do Estatuto Social do CONSISA 

VRT e decisão do Conselho de Prefeitos:  

 

RESOLVE 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas atribuições administrativas hierarquia, avaliação de 

eficiência, lotação e jornada de trabalho dos cargos do quadro de pessoal do CONSISA-VRT, 

conforme ANEXO I. 

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, considera-se: 

I - cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um empregado 

público, mantidas as características de criação por normatização própria, denominação própria, 

número certo e retribuição pecuniária padronizada; 

Art. 3° – A Secretaria Executiva é o órgão executivo do CONSISA-VRT, constituída por: 

I - um (01) Secretário Executivo, com conhecimentos técnicos indispensáveis e 

experiência comprovada em gestão pública, indicado pelo Presidente e admitido (a) para ocupar 

cargo de confiança nos termos do art. 499, da Consolidação das Leis do Trabalho e sujeito (a) ao 

regime celetista; 

II - um (01) Coordenador de Serviços Especiais, com conhecimentos técnicos 

indispensáveis e experiência comprovada em gestão pública, indicado pelo Presidente e admitido (a) 

para ocupar cargo de confiança nos termos do art. 499, da Consolidação das Leis do Trabalho e 

sujeito (a) ao regime celetista; 

III – dois (02) Agentes Administrativos, com escolaridade de nível médio, admitidos 

mediante concurso público como empregado público e sujeito ao regime celetista; 



 
 

IV – dois (02) Assessores Executivos indicados e contratados pelo Presidente e 

admitidos para ocupar cargo de confiança nos termos do art. 499, da Consolidação das Leis do 

Trabalho e sujeito ao regime celetista; 

V – cinco (05) Auxiliares Administrativos, com escolaridade de nível médio, admitidos 

mediante concurso público como empregado público e sujeito ao regime celetista; 

VI – dois (02) motoristas, com escolaridade de nível médio, admitidos mediante concurso 

público como empregado público e sujeito ao regime celetista; 

VII – dois (02) auxiliares de serviços gerais, com escolaridade de nível fundamental; 

VIII – Assessoria Técnica composta de: Contador e Advogado, devidamente registrados 

no Conselho Regional de Contabilidade e Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente. 

Parágrafo Único - As funções de Contador, de Assessor Jurídico e Auxiliar de Serviços 

Gerais poderão ser terceirizados, mediante contrato específico que contemple experiência em gestão 

pública, preferencialmente empresas jurídicas, formalmente constituídas e registradas no Conselho 

Profissional pertinente. 

 

 Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário e em especial a Resolução 

nº009/2013, de 02 de maio de 2013. 

 

LAJEADO/RS, aos 04 dias de junho de 2014. 

 

 

 

 

SÉRGIO MARASCA 

PREFEITO MUNICIPAL DE WESTFÁLIA 

PRESIDENTE DO CONSISA VRT 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

NILTON DA SILVA ROLANTE 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 



 
 

ANEXO I 

CARGOS DE CONFIANÇA 

CATEGORIA FUNCIONAL: SECRETÁRIO EXECUTIVO 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: 7,50 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição Sintética: Gerenciar as áreas: financeira, administrativa e de pessoal, ficando a seu 

cargo também as questões que envolvem o planejamento e a regulação dos serviços e programas 

prestados pelo CONSISA VRT; Propor a estruturação administrativa dos seus serviços a ser 

submetida ao Conselho de Prefeitos, elaborar o plano de atividades e proposta orçamentária anual a 

ser submetida ao Conselho de Prefeitos, Conselho Fiscal; elaborar os balanços de atividades anuais 

a serem submetidas ao Conselho de Prefeitos; elaborar a prestação de contas dos auxílios e 

subvenções concedidas ao Consórcio para serem apresentadas pelo Conselho de Prefeitos ao órgão 

concessor; movimentar e controlar em conjunto com o Presidente e Tesoureiro do Consórcio as 

contas bancárias do CONSISA VRT bem como os recursos do mesmo; autorizar compras dentro dos 

limites de orçamento aprovado pelo Conselho de Prefeitos e fornecimentos que estejam de acordo 

com o plano de atividades aprovado pelo mesmo Conselho; autenticar livros de atas e de registros do 

consórcio e demais atividades de planejamento e administração do consórcio. 

CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 

a) Geral: carga horária à disposição do Presidente; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: 18 anos completos; 

b) Instrução: Ensino Médio completo. 

CATEGORIA FUNCIONAL: COORDENADOR DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: 4,50 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição: Coordenar, planejar, organizar, dirigir, controlar, avaliar e executar as atividades 

inerentes à área de sua respectiva responsabilidade; com o foco em resultados, e de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pela Diretoria do Consórcio; coordenar e controlar equipes e atividades; 

conhecer e aplicar a legislação pertinente a sua área de atuação e dos protocolos do Consórcio; 

emitir relatórios administrativos mensais, bimestrais e semestrais de prestação de contas da 

respectiva área de atuação; identificar prioridades e promover a direcionamento de atividades para 

efetivação de objetivos e do CONSISA-VRT; participar de grupos de trabalho para a eficiência do 

serviço público; monitorar o desempenho dos sistemas sob responsabilidade da Diretoria do 

Consórcio encaminhar os assuntos pertinentes de sua área de responsabilidade para análise da 

Diretoria; exercer outras atribuições que lhe forem cometidas, em suas respectivas competências, 

pela Diretoria e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições por ela delegadas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: 18 anos completos; 

b) Instrução: Ensino Superior completo. 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR EXECUTIVO 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: 2,00 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição: Assessorar, organizar, coordenar e controlar serviços; gerenciar informações auxiliando 



 
 

na execução das tarefas administrativas e em reuniões; coletar informações para consecução de 

objetivo e metas do Consórcio; assessorar na elaboração textos profissionais e outros documentos 

oficiais, conhecer e aplicar a legislação pertinente a sua área de atuação e dos protocolos do 

Consórcio; participar de programa de treinamento, quando convocado; participar, conforme a política 

interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, 

pesquisa e extensão; planejar as etapas do processo de trabalho; levantar informações de caráter 

complexo solicitadas pelo superior hierárquico; oferecer subsídios para a definição das diretrizes 

operacionais da unidade administrativa; implementar os programas de ação selecionados pela 

diretoria do CONSISA-VRT; elaborar relatórios de prestação de contas das atividades desenvolvidas 

no Consórcio; elaborar e analisar cenários sobre temas solicitados pela Diretoria do CONSISA-VRT; 

identificar prioridades; participar de grupos de trabalho para a eficiência do serviço público; monitorar 

o desempenho dos sistemas sob responsabilidade da Diretoria do Consórcio; tabular dados 

coletados; elaborar relatórios, planilhas e demonstrativos para utilização em reuniões ou quaisquer 

outras atividades de trabalho; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício 

da função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: 18 anos completos; 

b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

 

EMPREGOS PÚBLICOS 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: 2,50 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição: executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação de leis e normas 

administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de 

material; examinar processos, redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, 

tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios, certidões, portarias, resoluções e outros; manter 

atualizados os cadastros de prestadores de serviços; realizar e conferir cálculos relativos a 

lançamentos e tributos das notas fiscais; executar e/ou verificar a exatidão de quaisquer documentos 

de receita e despesa, folhas de pagamentos, empenhos, balancetes, demonstrativos de caixa; operar 

com máquina de contabilidade em geral; operar computador ou terminais eletrônicos; realizar ou 

orientar a coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência; efetuar ou 

orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de matérias e outros suprimentos; 

manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar o levantamento de bens patrimoniais; 

realizar trabalhos de digitação; orientar a organização e elaboração de fichários e arquivos de 

documentação e legislação; secretariar reuniões e comissões de inquérito; executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: 18 anos completos; 

b) Instrução: Ensino Médio completo. 



 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: 2,00 

ATRIBUIÇÕES:  

a) Descrição: redigir e datilografar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, 

atestados, informações, relatórios e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e 

cálculos relativos a áreas tributárias, patrimoniais, financeiras, de pessoal e outros; elaborar e manter 

atualizados fichários cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com máquina calculadora, 

leitora de microfilme, registradora e de contabilidade; auxiliar na escrituração contábil; elaborar 

documentos referentes a assentamentos funcionais; proceder ao protocolo, classificação, separação 

e distribuição de expedientes; auxiliar na elaboração e conferência de folha de pagamento de 

pessoal; exercer atividades auxiliares em bibliotecas; obter informações e fornecê-las aos 

interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e implantação de rotinas; proceder à 

conferência de serviços executados na área de sua competência; executar outras tarefas compatíveis 

com as exigências para o exercício da função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público; 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: 18 anos completos; 

b) Instrução: Cursando Ensino Médio 

CATEGORIA FUNCIONAL: MOTORISTA 

PADRÃO REMUNERATÓRIO: 1,50 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Descrição: conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral; conduzir veículos 

automotores destinados ao transporte de passageiros; recolher o veículo à garagem ou local 

destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; 

manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar 

pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte de correspondência ou 

de carga que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o 

funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; 

providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, 

bem como a calibração dos pneus; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 

exercício da função. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a) Geral: carga horária semanal de 40 horas; 

b) Especial: sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

a) Idade: 18 anos completos; 

b) Instrução: Ensino Médio; 

c) Habilitação Funcional: Carteira Nacional de Habilitação categoria “C” e experiência de, no mínimo, 

06 (seis) meses de prática em veículos automotores. 

 


