
RESOLUÇÃO Nº11/2017, de 11 de agosto de 2017. 
 

Altera o padrão do cargo de Contador, e dá outras 
providências. 
 

ADROALDO CONZATTI, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 
Taquari – CONSISA VRT, Prefeito de Encantado/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 10.08.2017, 

  
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica alterado o padrão de remuneração do cargo Contador, previsto no artigo 36 do 

Estatuto Social, conforme deliberação da Assembleia Geral, o qual passa do padrão remuneratório 3,0  para 
4,34,  conforme segue: 

 

Cargo/Emprego Vagas Carga 
Horária 

Grau de Escolaridade Provimento/Contr
ato 

Padrão 
Remuneratório 

Contador 01 40h Ensino Superior 
Completo em Ciências 
Contábeis 

Emprego público 4,34 

 
Art. 2º – A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

CONSISA VRT, aos 11 dias de agosto de 2017. 
 

 
 

 
ADROALDO CONZATTI 

PRESIDENTE DO CONSISA VRT 
PREFEITO DE ENCANTADO/RS 

 
 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NILTON DA SILVA ROLANTE 
SECRETARIO EXECUTIVO 

 



ANEXO II - EMPREGOS PÚBLICOS 
 

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 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. 

 
 


