
RESOLUÇÃO Nº09/2016, de 17 de maio de 2016. 
 

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal de Cargos e Empregos 
Públicos do CONSISA VRT, e dá outras providências. 
 

SÉRGIO MARASCA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Taquari – CONSISA VRT, Prefeito de Westfália/RS, no uso de suas atribuições legais, conforme Artigo 241 
da Constituição Federal, Artigo 41, inc. IV, da Lei Federal nº 10.406/02 (Código Civil Brasileiro), pelas 
normas da Lei n° 11.107/05, em especial seu artigo 4°, inc. IX, Decreto n° 6.017/07, do seu Estatuto 
Social, alterado em Assembleia realizada na data de 16.05.2016, 

  
RESOLVE: 

 
Art. 1º - O serviço público centralizado no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio 

Taquari – CONSISA VRT é integrado pelo quadro dos Cargos e Empregos Públicos; 
 
Art. 2º - Fica assim disposto o quadro de pessoal de cargos e empregos públicos, conforme 

abaixo descrito, sujeito ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme preceitua 
o artigo 4°, inc. IX da Lei n° 11.107/05:  

 

Cargo/Emprego Vagas Carga 
Horária 

Grau de 
Escolaridade 

Provimento/Contr
ato 

Padrão 
Remunerat
ório 

Secretário Executivo 01 A disposição 
da 
Presidência  

Ensino Médio 
Completo 

Cargo de 
Confiança 

7,50 

Coordenador de 
Gestão e 
Planejamento 

01 A disposição 
da 
Presidência  

Formação 
superior + 
Especialização em 
Gestão Pública 

Cargo de 
Confiança 

5,90 

Assessor 
Farmacêutico 

01 A disposição 
da 
Presidência  

Ensino Superior 
Completo em 
Farmácia com 
registro no CRF – 
Conselho Regional 
de Farmácia 

Cargo de 
Confiança 
 

5,60 

Supervisor 
Financeiro  

01 A disposição 
da 
Presidência  

Ensino Médio 
Completo em 
Técnico em 
Contabilidade 

Cargo de 
Confiança 

2,40 

Encarregado de 
Almoxarifado 

01 A disposição 
da 
Presidência  

Ensino Médio 
Completo. 

Cargo de 
Confiança 

2,40 

Agente Financeiro 02 40h Ensino Médio 
Completo em 

Emprego Público 2,70 



Técnico em 
Contabilidade 

Agente 
Administrativo 

02 40h Ensino Médio 
Completo 

Emprego Público 2,50 

Contador 01 40h Ensino Superior 
Completo em 
Ciências Contábeis 

Emprego público 3,0 

Auxiliar Serviços 
Gerais 

-- -- Fundamental Pessoa Jurídica -- 

Assessoria Técnica 
(Contador e 
Advogado) 

-- -- Ensino Superior 
Completo 

Pessoa Jurídica -- 

 
Art. 3º - Especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta Resolução, é a 

diferenciação de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades e dificuldades de trabalho, bem 
como às qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a integram. 

 
Art. 4º - A especificação de cada categoria funcional deverá conter:  
I - Denominação da categoria funcional; 
II - Padrão de vencimento; 
III - Descrição das atribuições; 
IV - Condições de trabalho, incluindo o horário semanal e outras específicas; e 
V - Requisitos para provimento, abrangendo o nível de instrução, a idade e outros especiais de 

acordo com as atribuições do cargo. 
 
Art. 5º - As especificações das categorias funcionais e dos empregos públicos, em comissão e 

funções gratificadas de assessoramento, inclusive as atribuições criadas pela presente Resolução são as que 
constituem os ANEXOS I e II, que são partes integrantes desta Resolução. 

 
Art. 6º - O recrutamento para os empregos públicos far-se-á mediante seleção pública. 
 
Art. 7º – O CONSISA VRT promoverá treinamentos para os seus empregados sempre que 

verificada a necessidade de melhor capacitá-los para o desempenho de suas funções, visando dinamizar a 
execução das atividades dos diversos órgãos. 

 
Art. 8º - O treinamento será denominado interno quando desenvolvido pelo próprio Consórcio, 

atendendo às necessidades verificadas, bem como externo, quando executado por órgão ou entidade 
especializada. 

 
Art. 9º - Estipula-se o valor de R$ 844,41 (oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e 

um centavos), conforme Resolução n°07/2016, de 31 de março de 2016, como de referência dos 
vencimentos e salários dos padrões criados no quadro acima, o qual futuramente será regulamentado na 
forma do § 1º deste artigo. 

 



Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário em especial a Resolução nº14/2014, de 02 
de outubro de 2014 e a Resolução nº07/2015, de 24 de março de 2015. 

 
CONSISA VRT, aos 17 dias de maio de 2016. 

 
 

 
SÉRGIO MARASCA 

PRESIDENTE DO CONSISA VRT 
PREFEITO DE WESTFÁLIA/RS 

 
 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NILTON DA SILVA ROLANTE 
SECRETARIO 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 GESTÃO E PLANEJAMENTO 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 5,90 
ATRIBUIÇÕES: Dar suporte à estrutura do CONSISA VRT, junto às demais áreas atuantes do consórcio, 
contribuindo na formulação de políticas e diretrizes para a gestão pública e de pessoal; atuando nas áreas 
de recursos humanos, nas estruturas organizacionais, ações e projetos estratégicos de inovação e 
transformação da gestão pública; estabelecer e gerir sistema estratégico de compras e contratos; 
garantindo a crescente qualidade do gasto público e do serviço prestado à população dos municípios 
consorciados; promover a excelência da Gestão Pública à sociedade. 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. Planejar e coordenar o processo 
de elaboração de diagnósticos, de projetos e programas especiais com vista à captação de recursos extra-
orçamentários; coordenar e orientar, indicar métodos e ferramentas para captação de recursos com maior 
eficiência; assessorar o consórcio quanto à elaboração, formalização e tramitação de convênios diversos; 
efetivar parcerias com diferentes segmentos sociais das diversas áreas contribuindo para o 
desenvolvimento do consórcio; coordenação geral das Câmaras Setoriais, contribuindo na construção e 
aperfeiçoamento das políticas públicas de: saúde, segurança pública, agricultura e meio ambiente, turismo, 



educação e cultura; elaborar documentos a partir das propostas apresentadas pelas Câmaras Setoriais; 
atuar na definição de objetivos e prioridades, dentre outras atividades afins. 
CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 
a) Geral: carga horária à disposição do Presidente; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: 18 anos completos; 
b) Instrução: Ensino Superior completo + Especialização em Gestão Pública. 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSESSOR FARMACÊUTICO 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 5,60 
ATRIBUIÇÕES: Fiscalizar e acompanhar a Central de Medicamentos, através da seleção de medicamentos, 
vinculada ao conceito de uso racional, buscando selecionar medicamentos seguros, eficazes e custo-
efetivos a serem disponibilizados para os usuários do SUS; realizar programação através de estimativas de 
quantidades a serem adquiridas para atender determinada demanda de serviços de saúde “ofertados” à 
população, de maneira que os recursos disponíveis sejam otimizados, evitando-se falta ou excesso de 
medicamentos; acompanhar a aquisição que será realizada por Pregão Eletrônico no Sistema de Registro 
de Preços; acompanhar a distribuição dos medicamentos, através da conferência dos medicamentos de 
acordo com o programado e monitoramento da qualidade dos mesmos, subsidiando o Consórcio na 
avaliação dos requisitos de qualidade para a aquisição e validação de fornecedores.  
CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 
a) Geral: carga horária à disposição do Presidente; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: 18 anos completos; 
b) Instrução: Ensino Superior completo em Farmácia, Registro no CRF 

CATEGORIA FUNCIONAL: SUPERVISOR FINANCEIRO 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 2,40  
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar as atividades de contas a pagar, visando assegurar o cumprimento de todas as 
obrigações financeiras do consórcio. Supervisionar as atividades de contas a receber, visando assegurar 
que todos os créditos do consórcio sejam recebidos em tempo hábil. Verificar a exatidão de toda a 
documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos. Controlar a 
posição de débitos. Preparar relatório sobre posição de municípios/associados inadimplentes, contatando 
os representantes para solução de pendências.  
CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 
a) Geral: carga horária à disposição do Presidente; 
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: ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 2,40  
ATRIBUIÇÕES: Supervisionar as atividades de recepção, estocagem, manipulação de medicamentos aos 
municípios associados ao Consórcio, bem como dos materiais de expediente assegurando o bom 
atendimento às rotinas do Consórcio, administrar os processos internos do almoxarifado, supervisionar o 
processo de conferência das notas fiscais e produtos, se responsabilizar por toda rotina da área de estoque 



e afins, organizar e realizar inventário do almoxarifado, realizar inserção de todos os dados no sistema 
(entrada de nota fiscal, apontamentos de estoque e transferências), examinar a qualidade dos produtos 
adquiridos, informando qualquer não conformidade, supervisionar o serviço de entrega dos produtos, 
interagindo com a área de compras nos processos de devolução de produtos. 
CONDIÇÕES DE TRABALHOS: 
a) Geral: carga horária à disposição do Presidente; 
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: 18 anos completos 
b) Instrução: Ensino Médio Completo. 

 



ANEXO II - EMPREGOS PÚBLICOS 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE ADMINISTRATIVO 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 2,50 
ATRIBUIÇÕES: 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: AGENTE FINANCEIRO 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 2,70 
ATRIBUIÇÕES: Executar os serviços financeiros do CONSISA VRT, especialmente, auxiliar à contabilidade 
para o controle financeiro e patrimonial do consórcio, com a emissão dos documentos próprios, seu 
controle e arquivamento; operar softwares próprios e utilizados na gestão financeira e patrimonial do 
consórcio; auxiliar na gestão fiscal, financeira e patrimonial, tanto da Administração Direta, quanto da 
descentralizada (fundos Municipais) e da administração indireta; conhecer e aplicar as normas 
elementares de direito financeiro; executar outras atividades de ordem administrativa e burocrática; 
exercer outras atribuições próprias das características do cargo. 
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 em Técnico em Contabilidade. 

CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 3,00  
ATRIBUIÇÕES: Executar a escrituração analítica de atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes 
diversas; organizar boletins de receitas e despesas; elaborar “slips” de caixa; escriturar, mecânica ou 
manualmente, livros contábeis; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; conferir balancetes 
auxiliares e “slips” de arrecadação; extrair contas de devedores do Consórcio; examinar e proceder a  
processos de prestações de contas; conferir guias de juros de apólices da dívida pública; operar com 



máquinas de contabilidade em geral; Emitir e examinar empenhos, verificando a classificação e a existência 
de saldo nas dotações; informar processos relativos à despesa; interpretar legislação referente à 
contabilidade pública; efetuar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens móveis e 
imóveis; organizar relatórios relativos às atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo 
pareceres, inclusive todos os exigidos pelos órgãos de controle e  inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão; Elaborar o orçamento da entidade para a Assembleia Geral proceder à sua 
aprovação; conhecimentos de sistemas operacionais informatizados, editoração eletrônica e planilhas de 
cálculos, integrar comissão de controle interno, realizar auditorias e outras tarefas correlatas.  
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, na data da posse. 
b) Instrução: Curso superior concluído em Ciências Contábeis. 
c) Habilitação Funcional: Habilitação legal para o exercício da profissão de Contador, com registro no CRC. 

 
 


