
RESOLUÇÃO Nº10/2019, de 27 de setembro de 2019. 
 

Atualiza as disposições do Quadro de Pessoal de Cargos e 
Empregos Públicos do CONSISA VRT, e dá outras 
providências. 
 

KLAUS WERNER SCHNACK, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale 
do Taquari – CONSISA VRT, Prefeito de Arroio do Meio/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, conforme última alteração aprovada na Assembleia 02/2019, realizada na data de 
24.09.2019, 

  
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 do 
DIS/CONSISA VRT 

01 À disposição 
do 
Presidente, 
sendo pelo 
mínimo de 
40(quarenta 
horas 
semanais). 

Nível superior em 
Medicina 
Veterinária, com 
devido registro no 
órgão competente 

Cargo de 
Confiança 

7,0 

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 

Cargo de 
Confiança 
 

5,00 



de Farmácia 

Supervisor 
Financeiro  

01 A disposição 
da 
Presidência  

Ensino Médio 
Completo em 
Técnico em 
Contabilidade 

Cargo de 
Confiança 

2,40 

Supervisor de 
Almoxarifado 

01 A disposição 
da 
Presidência  

Ensino Médio 
Completo. 

Cargo de 
Confiança 

2,40 

Agente Financeiro 02 40h Ensino Médio 
Completo em 
Técnico em 
Contabilidade 

Emprego Público 2,70 

Agente 
Administrativo 

02 40h Ensino Médio 
Completo 

Emprego Público 2,50 

Contador 01 40h Ensino Superior 
Completo em 
Ciências Contábeis 

Emprego público 4,34 

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$ 960,64 (oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e 

um centavos), conforme Resolução n° N°03/2019, 15 de março de 2019, 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 as normas abaixo: 
- Resolução nº09/2016, de 17 de maio de 2016; 
- Resolução nº11/2017, de 11 de agosto de 2017; 
- Resolução nº06/2018, de 14 de março de 2018; 
- Resolução nº09/2018, de 26 de março de 2018. 
 
 

 
CONSISA VRT, aos 27 dias de setembro de 2019. 

 
 

 
KLAUS WERNER SCHNACK 

PRESIDENTE DO CONSISA VRT 
PREFEITO DE ARROIO DO MEIO/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; 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; outras atividades correlatas de direção, chefia ou 

assessoramento. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária à disposição do Presidente; 
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: 18 anos completos; 
b) Instrução: Ensino Médio completo. 

CATEGORIA FUNCIONAL: COORDENADOR DO DIS/CONSISA VRT 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 7,0  
ATRIBUIÇÕES: Regrar,  gerenciar, executar e coordenar, se solicitado ou necessário,  os serviços 
regionalizados de inspeções sanitárias de produtos de origem animal, em especial a partir dos 
procedimentos já realizados para obtenção de investimentos a nível regional, bem como a necessidade de 
viabilizar o ajuste organizacional e condução dinâmica dos serviços de inspeções regionalizados, 
integrando os Municípios aos sistemas Estadual e Federal,  dentro das normas pertinentes; o desempenho 
de outras competências afins estabelecidas em regulamentação própria, notadamente os previstos na 
Resolução n.º 18/2017 e 03/2018 do CONSISA VRT; Outras atividades correlatas previstas em resoluções 
do CONSISA VRT.  
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Geral: carga horária à disposição do Presidente, sendo pelo mínimo de 40(quarenta horas semanais);  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade: 18 anos completos, na data da posse. 
b) Instrução: Nível superior em Medicina Veterinária, com devido registro no órgão competente. 

CATEGORIA FUNCIONAL: COORDENADOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 5,90 
ATRIBUIÇÕES: Coordenar as atividades do Consórcio, de acordo com diretrizes programáticas e 

estratégicas definidas pelo Conselho de Prefeitos e pela Secretaria Executiva; promover reuniões com as 

equipes para coordenação das atividades operacionais de cada área; submeter à consideração superior os 

assuntos que excedam à sua competência; outras atividades correlatas de direção, chefia ou 

assessoramento. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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; realizar programação através de 

estimativas de quantidades a serem adquiridas para atender determinada demanda de serviços de saúde 

“ofertados” à população; 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; outras 

atividades correlatas de direção, chefia ou assessoramento. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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; outras atividades correlatas de direção, chefia ou 

assessoramento. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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: SUPERVISOR 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, supervisionar a  área de estoque e afins, 

supervisionar o serviço de entrega dos produtos, interagindo com a área de compras nos processos de 

licitação, pedidos, recebimento, entrega, devolução de produtos; outras atividades correlatas de direção, 

chefia ou assessoramento. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
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 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: 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 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: Ensino Médio completo em Técnico em Contabilidade. 

CATEGORIA FUNCIONAL: CONTADOR 
PADRÃO REMUNERATÓRIO: 4,34  
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 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, 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. 

 
 


