
RESOLUÇÃO N°08/2014, de 02 de junho de 2014. 

 

REVOGA RESOLUÇÃO Nº03/2014, DE 05.02.204, DEFINE 

NOVAS RESPONSABILIDADES AO CONSISA VRT E AOS 

MUNICÍPIOS ONDE ESTÃO IMPLANTADAS BASES 

DESCENTRALIZADAS DO SAMU E, DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

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

CONSISA VRT, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 1010/GM/MS, de 21 de maio de 2012 e 

Regulamento Técnico da Portaria nº 2.048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Ficam definidas novas responsabilidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Vale do Taquari – CONSISA VRT e dos municípios onde estão implantadas bases descentralizadas do 

Programa  SAMU, conforme as Portaria n°2048/2002 e Portaria n°1010/2012 que regulam estes serviços. 

§ único – Estas responsabilidades são compartilhadas entre consórcio e município, pois o 

SAMU do Vale do Rio Taquari é regional. 

 

Art. 2º - Deverá ser formalizado um Termo de compromisso com o Gestor do município onde 

está implantada a Base Descentralizada garantindo-se que a infra-estrutura irá conter a configuração mínima 

necessária para abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento coberto da(s) ambulância(s). 

§ Primeiro – Este Termo deve garantir que os recursos financeiros de custeio destinado ao 

Programa SAMU sejam exclusivamente aplicados para capacitação e educação permanente, manutenção das 

equipes efetivamente implantadas, reformas, insumos, manutenção de equipamentos das Unidades Móveis.   

§ Segundo – O Contrato de Rateio a ser formalizado entre as partes definirá os valores a 

serem repassados pelos Municípios ao CONSISA – VRT, disciplinando a aplicação dos recursos pelo 

consórcio. 

 

Art. 3º - Ficam atribuídas como responsabilidades do CONSISA VRT: 

- Contratação dos profissionais que atuarão no SAMU (médicos, enfermeiros, condutores, 

técnicos de enfermagem); 

- Aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, equipamentos utilizados nos 

atendimentos, bem como uniformes, calçados e alimentação das equipes; 



- Manutenção das ambulâncias (combustível, pneus, seguros, reparos mecânicos). 

 

Art. 4º - Ficam atribuídas como responsabilidades do município onde estão implantadas 

bases descentralizadas do Programa  SAMU: 

I - Disponibilização da estrutura física, compreendendo: prédio, água, luz, limpeza, material 

de higiene, climatização, colchões e roupas de cama, mobília do prédio. 

II – Higienização dos EPI’s, lençóis, cobertores, fronhas e travesseiros, dentre outros 

materiais contaminados em atendimentos realizados pelos profissionais do SAMU será realizada em cada ponto 

de referencia do município (Unidade de Saúde, Hospital) 

 

Art. 5º - O Termo de Adesão será assinado pelo município e o CONSISA-VRT. 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº03/2014, de 

05.02.2014. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

CONSISA VRT Lajeado - RS, aos 02 dias do mês de junho de 2014. 
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