
 
 

RESOLUÇÃO Nº18/2017, de 10 de novembro de 2017. 
 
Dispõe sobre a estruturação administrativa e estabelece as 
competências das unidades do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Vale do Rio Taquari – CONSISA VRT,  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, Decreto n° 6.017/07, do seu Estatuto Social, Assembleia Geral Ordinária de 21/03/2017, Ata 
nº02/2017, Assembleia Geral Ordinária de 09/11/2017, Ata nº04/2017,  

  
RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA AÇÃO ADMINISTRATIVA 
Art. 1º Esta Resolução estabelece a estrutura organizacional e as competências gerais das 

unidades que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari - CONSISA VRT, 
ASSOCIAÇÃO PÚBLICA, DE DIREITO PÚBLICO, SEM FINS ECONÔMICOS, de NATUREZA AUTÁRQUICA 
INTERMUNICIPAL, integrante da administração indireta de todos os entes da Federação Consorciados, com 
fundamento legal no preceito do 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, Decreto n° 6.017/07, do seu Estatuto. 

Art. 2º O Consórcio Intermunicipal desenvolverá suas funções obedecendo a um processo 
permanente e contínuo de planejamento, que vise a promover o desenvolvimento econômico, social e cultural 
dos seus entes consorciados. 

Art.3º Constituem instrumento de planejamento para o seu desenvolvimento, nos termos da 
Constituição da República, da Constituição Estadual: 
 I – Plano Plurianual; 
 II – Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
 III – Orçamento Anual. 

§ 1º A ação governamental será norteada a partir dos instrumentos de planejamento, elaborados 
sob a orientação e coordenação superior do Conselho de Prefeitos, assegurada a participação direta dos 
municípios associados, dos cidadãos e das associações representativas da sociedade. 

 § 2º Os planos, programas e projetos deverão conter o diagnóstico integrado dos problemas do 
CONSISA VRT, indicando também suas potencialidades, soluções, prioridades, objetivos, programas e metas, 
por meio do qual o Governo promoverá o desenvolvimento sócio-econômico. 
  

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 4º A estrutura administrativa do CONSISA VRT está constituída da seguinte forma, conforme 
dispõe o Estatuto Social aprovado em Assembleia: 

I – Assembleia Geral  
II – Conselho de Prefeitos;  



 
 

III – Conselho Fiscal;  
IV – Secretaria Executiva; 
V – Câmaras Setoriais. 

 
CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 
Seção I 

Da Assembleia Geral 
Art. 5º - A Assembleia Geral do CONSISA-VRT é o órgão máximo de caráter deliberativo e 

normativo, e será constituída pelos Prefeitos dos Municípios consorciados, competindo-lhe:  
I – reunir-se ordinariamente, até o mês de março de cada ano, para examinar e dar parecer sobre 

o relatório e as contas referentes ao exercício anterior, e, extraordinariamente, sempre que necessário ou por 
convocação na forma do Estatuto para as demais deliberações, conforme a ordem do dia; 

II – eleger, em Assembleia Geral Ordinária, os membros do Conselho de Prefeitos e do Conselho 
Fiscal para o exercício civil vigente; 

III – eleger o Presidente do Conselho de Prefeitos que também irá presidir o CONSISA-VRT; 
IV – deliberar sobre as alterações deste Estatuto; 
V – deliberar sobre alienação, arrendamento ou hipoteca de bens imóveis do CONSISA-VRT, 

conforme dispõe a lei; 
VI – destituir os membros do Conselho de Prefeitos e do Conselho Fiscal, se necessário; 
VII – ratificar as deliberações do Conselho de Prefeitos quanto à ocorrência de situações de 

calamidade pública, surtos endêmicos e outras situações de emergência que justifiquem a necessidade de 
contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional 
interesse público; 

VIII – ratificar as deliberações do Conselho de Prefeitos quanto à retirada e/ou exclusão de 
consorciados; 

IX – deliberar sobre a extinção do CONSISA-VRT; 
X – deliberar sobre mudança da sede e foro do CONSISA-VRT; 
XI – deliberar sobre a criação e alteração do regimento interno do CONSISA-VRT; 
XII – deliberar, em caráter excepcional, sobre as matérias relevantes ou urgentes que lhe sejam 

declinadas pelo Conselho de Prefeitos; 
XIII – criar, alterar e extinguir Câmaras Setoriais, atendendo as necessidades dos Consorciados. 
§ 1° - para as deliberações constantes dos incisos II, III, IV, VI, IX e X é necessário o voto concorde 

de 2/3 (dois terços) dos membros presentes na Assembleia Geral, convocada especificamente para tais fins, 
não podendo deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 
(um terço) nas convocações seguintes. As demais hipóteses elencadas nos incisos anteriores serão resolvidas 
por maioria simples dos presentes. 

§ 2° - cada ente consorciado possuirá direito a um voto singular nas deliberações da Assembleia 
Geral, cuja eficácia estará condicionada a sua adimplência operacional e financeira somente se aceitando o 
contrário por deliberação da própria assembleia. 

§ 3° - a perda do mandato eletivo é causa de extinção automática da condição de membro da 
Assembleia Geral, quando haverá substituição automática por quem lhe suceder no mandato do ente 
consorciado. 



 
 

§ 4° - As Assembleias Gerais Ordinárias serão convocadas pelo Presidente do CONSISA-VRT com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias, especificando-se a ordem do dia por um dos seguintes meios:  

a) edital publicado na imprensa de circulação regional, ou;  
b) convocação direta de todos os consorciados por correio, ou fax símile, ou qualquer outro meio 

eletrônico, com a devida comprovação de recebimento. 
§ 5° – A Assembleia Geral se instalará em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) 

dos consorciados em pleno gozo de seus direitos estatutários, e, em segunda e última convocação, meia hora 
após, com a presença, mínima, de 1/3 (um terço) de consorciados adimplentes, deliberando por maioria 
simples de votos, salvo disposição em contrário prevista neste Estatuto. 

§ 6° – A Assembleia Geral Extraordinária será convocada através de comunicação inequívoca que 
garanta a ciência de todos os seus membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitando o prazo 
mínimo de 48 (quarenta e oito) horas entre a ciência e a data da reunião e será presidida pelo presidente do 
CONSISA-VRT ou seu substituto legal. 

§ 7° - A Assembleia Geral Extraordinária poderá ser convocada pelo Presidente do CONSISA-VRT 
ou seu substituto legal, pelo Conselho Fiscal em caso que entenda ser necessária a intervenção administrativa, 
ou, por no mínimo 1/5 (um quinto) dos municípios consorciados em documento devidamente fundamentado 
que indique a ordem do dia. 

§ 8° – Na hipótese do parágrafo anterior, quando no prazo de 15 (quinze) dias o pedido de 
convocação feito pelos consorciados não for atendido, os mesmos poderão convocar Assembleia Geral 
Extraordinária através de edital com a subscrição de 1/5 (um quinto) de prefeitos sendo a mesma presidida, na 
ausência do presidente, pelo membro escolhido entre seus pares. 

 
Seção II 

Do Conselho de Prefeitos 
Art. 6º - O Conselho de Prefeitos será presidido pelo Presidente do CONSISA-VRT, eleito em 

escrutínio secreto, ou aclamação, para o mandato de 02 (dois) anos, em Assembleia Geral Ordinária que será 
realizada no mês de dezembro para o exercício seguinte, exceto no ano de troca de legislatura onde deverá ser 
feita a eleição no mês de janeiro do ano seguinte, com a presença dos novos gestores municipais. 

§ 1º - O mandato dos membros do Conselho de Prefeitos será de 02(dois) anos, a partir de 
primeiro (1º) de janeiro até trinta e um (31) de dezembro, exceto no último ano de cada legislatura municipal, 
onde o presidente ficará empossado até a eleição da nova diretoria em Assembleia Geral, que deverá 
acontecer em janeiro do ano seguinte; 

§ 2º Será permitida uma reeleição para o cargo de Presidente do Conselho de Prefeitos; 
§ 3º - Não havendo consenso ou acontecendo empate, proceder-se-á a novo escrutínio. 

Persistindo a situação, far-se-á a escolha mediante sorteio; 
§ 4º - Na mesma ocasião e condições da eleição do presidente serão escolhidos o Vice Presidente, 

o Secretário Geral, Vice Secretário, o Tesoureiro e Vice Tesoureiro do CONSISA-VRT; 
Art. 7º – Compete ao Conselho de Prefeitos: 
I – autorizar a aquisição e venda de bens móveis; 
II – deliberar sobre assuntos administrativos do CONSISA-VRT, fiscalizando a Secretaria Executiva 

em suas execuções; 
III – elaborar, em conjunto com a Secretaria Executiva e deliberar sobre o Plano Anual de 

Atividades do exercício seguinte, o que deverá ser efetuado sempre até a primeira quinzena do mês de 
dezembro do exercício em curso; 



 
 

IV – elaborar, em conjunto com a Secretaria Executiva e deliberar sobre o Orçamento Anual do 
exercício seguinte, o que deverá ser efetuado sempre até a primeira quinzena do mês de dezembro do 
exercício em curso; 

V – elaborar, em conjunto com a Secretaria Executiva, o Regimento Interno do CONSISA-VRT, 
submetendo-o para apreciação da Assembleia Geral; 

VI - propor à Assembleia Geral, quando necessárias, a alteração do Estatuto e do Regimento 
Interno do CONSISA-VRT; 

VII – deliberar e aprovar as necessárias alterações no quadro de pessoal, fixando o número de 
empregos públicos e cargos de confiança, a forma de provimento à luz da legislação em vigor, padrão 
remuneratório dos empregos públicos e cargos de confiança, carga horária, atribuições e respectivos 
vencimentos e reajustes salariais, mediante resolução, ratificada pela Assembleia Geral;  

VIII– autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público devidamente justificado; 

IX – deliberar sobre as quotas de contribuição dos municípios consorciados, as quais serão fixadas 
por Contrato de Rateio; 

X – deliberar sobre a retirada ou exclusão dos municípios consorciados, nos casos previstos neste 
Estatuto ou na Lei n° 11.107/05; 

XI – examinar e encaminhar o pedido de ingresso de novos associados nos termos do artigo 4° 
deste Estatuto, mediante ratificação da Assembleia Geral; 

XII – deliberar sobre eventual mudança de sede do CONSISA-VRT, submetendo a deliberação para 
a Assembleia Geral; 

XIII – autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis do CONSISA-VRT, mediante aprovação da 
Assembleia Geral. 

XIV – deliberar sobre temas não previstos neste estatuto, submetendo-os à aprovação da 
Assembleia Geral quando os mesmos forem de notória relevância, urgência e complexidade; 

XV – convocar a Assembleia Geral, quando entender necessário. 
Parágrafo Único – O Conselho de Prefeitos reunir-se-á ordinariamente uma vez por bimestre, ou 

por convocação extraordinária de seu Presidente ou de um terço de seus membros sempre que necessário, 
sendo que suas deliberações serão aprovadas por maioria simples de seus membros e lançadas em ata. 

Art. 8º – Compete ao Presidente do Conselho de Prefeitos: 
I – convocar e presidir as reuniões de Assembleia Geral e do Conselho de Prefeitos; 
II – representar o CONSISA-VRT em todas as instâncias, podendo firmar contratos e convênios 

aprovados pelo Conselho de Prefeitos; 
III – movimentar, em conjunto com o (a) Secretario (a) Executivo (a) as contas bancárias e os 

recursos do CONSISA-VRT; 
IV – representar o CONSISA-VRT administrativamente, em Juízo, ativa e passivamente, podendo 

para tanto assinar todas as intimações e recebê-las pessoalmente; 
V – celebrar contratos de rateio e de programa com os entes consorciados; 
VI – celebrar protocolos de intenções e contratos de consórcios com futuros entes consorciados 

e/ou parceiros; 
VII – celebrar contrato de gestão, termo de parceria e convênios; 
VIII – requisitar a cedência de servidores dos entes consorciados, atentando para a fixação de 

prazo de cedência e sobre qual Administração arcará com o ônus da remuneração do servidor cedido; 



 
 

IX – contratar, enquadrar, promover, demitir, bem como praticar os atos relativos ao pessoal 
técnico e administrativo, podendo delegar essas atribuições, total ou parcialmente, à Secretaria Executiva do 
CONSISA-VRT;  

X – expedir Resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Prefeitos para dar força normativa 
às decisões estabelecidas nestes colegiados, publicando-as na imprensa oficial; 

XI – expedir Portarias para dar força normativa às decisões monocráticas de competência do 
Presidente, publicando-as na imprensa oficial; 

XII – expedir certidões, declarações, passar recibos, receber citações, intimações, bem como dar 
adequado tratamento a todos os demais documentos a serem expedidos ou recebidos relativamente a 
matérias administrativas do CONSISA-VRT; 

XIII – realizar contratos com empresas e/ou pessoas físicas para prestação de serviços e compras 
visando à satisfação dos municípios consorciados, o que deverá ser feito, sempre que possível e necessário, 
através de processo licitatório; 

XIV – prestar contas de auxílios e subvenções que o CONSISA-VRT venha a receber; 
XV – indicar o (a) Secretário(a) Executivo (a) do CONSISA-VRT, bem como determinar sua 

substituição e/ou seu afastamento, quando necessário; 
Parágrafo Único – Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impedimentos 

legais. 
Art. 9º – Compete ao Secretário Geral: 
I – substituir e representar o Presidente em todas as suas ausências e impedimentos, quando o 

Vice-Presidente assim não possa fazê-lo; 
II – assessorar o Presidente a exercer as funções que lhe forem delegadas; 
III – elaborar e executar Plano Anual de Marketing Institucional; 
IV – acompanhar as reuniões das Assembleias Gerais e do Conselho de Prefeitos, coordenando a 

lavratura das atas, as quais deverão ter registro cronológico com indicação de data, local, hora, pauta, nome e 
cargo dos presentes, dos debates relevantes e todas as deliberações adotadas, levando-as a termo para fins de 
expedição de eventuais Portarias e Resoluções. 

Parágrafo Único – Compete ao Vice Secretario substituir o Secretario Geral em seus impedimentos 
legais. 

Art. 10 – Compete ao Tesoureiro: 
I – zelar e manter em ordem a documentação referente à tesouraria do CONSISA-VRT; 
II – manter atualizadas as cobranças de mensalidades e outros serviços prestados pelo CONSISA-

VRT; 
III – assinar, juntamente com o (a) contador (a) Presidente e Secretario (a) Executivo (a) os 

balancetes e balanços do CONSISA-VRT; 
IV – acompanhar regularmente as movimentações financeiras do consórcio. 
Parágrafo Único – Compete ao Vice Tesoureiro substituir o Tesoureiro em seus impedimentos 

legais. 
 

Seção III 
Do Conselho Fiscal 

Art. 11 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizatório do consórcio, responsável por exercer o controle 
da legalidade, legitimidade e economicidade da atividade patrimonial e financeira do CONSISA-VRT, 
manifestando-se na forma de parecer. 



 
 

§ 1º - O Conselho Fiscal é composto por quatro (04) membros titulares e (04) membros suplentes 
sendo, um membro titular e um membro suplente indicados pelas entidades: Associação dos Municípios do 
Vale do Taquari – AMVAT; Conselho das Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS; 16ª Coordenadoria 
Regiona de Saúde; Assembleia Geral do CONSISA-VRT.    

§ 2° - A Presidência do Conselho Fiscal é função exclusiva de membro da Assembleia Geral, a qual 
elegerá todos os membros do Conselho Fiscal (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Vogal) para mandato 
de dois (02) exercícios financeiros, prorrogável por igual período; 

Art. 12 – Compete ao Conselho Fiscal: 
I – realizar o controle financeiro, patrimonial, contábil e ambiental do CONSISA-VRT; 
II – emitir parecer sobre o Plano Anual de Atividades, Peça Orçamentária, Balanços e relatórios de 

contas em geral a serem submetidos à aprovação da Assembleia Geral; 
III – reunir-se, no mínimo, duas vezes por ano para realizar os controles disciplinados no inciso I, 

exarando parecer endereçado à Assembleia Geral sobre a gestão do período anterior; 
IV – cooperar com o controle interno responsável pela fiscalização do CONSISA-VRT. 
§ 1° - O Conselho Fiscal, através de seu Presidente, e por decisão da maioria absoluta de seus 

membros, poderá convocar Assembleia Geral Extraordinária para dar-lhe ciência de irregularidades nos atos de 
gestão financeira, patrimonial e contábil do CONSISA-VRT, que exijam imediato enfrentamento em razão da 
gravidade da falha identificada. 
 

Seção IV 
Do Sistema de Controle Interno 

Art. 13 - O Sistema de Controle Interno - SCI, através da Unidade Central de Controle Interno - 
UCCI exercerá fiscalização contábil, operacional e patrimonial do CONSISA VRT. 

§ 1° - O município gestor do CONSISA VRT ou a própria entidade, se possuir Servidor passível de 
nomeação ou designação,  terá a responsabilidade de disponibilizar Sistema de Controle Interno para exercer 
tal fiscalização, a critério da Presidência. 

§ 2° - A fiscalização junto ao CONSISA VRT pelo SCI, conforme determina o art. 74, II, da 
Constituição Federal abrangerá os atos constitutivos do consórcio público (protocolo de intenções, contrato de 
consórcio público); atos de gestão do consórcio público (contrato de rateio, contrato de programa, contrato de 
prestação de serviços, convênios, aquisição de bens, serviço, obras de engenharia e admissão de pessoal, 
orçamento). 

 
Seção V 

Da Secretaria Executiva 
Art. 14 – A Secretaria Executiva é o órgão executivo do CONSISA-VRT. Ela é composta pelos 

seguintes órgãos: 
I – Coordenadoria de Gestão e Planejamento; 
II – Assessoria Farmacêutica; 
III – Do Departamento de Inspeção Sanitária – DIS/CONSISA VRT; 
IV – Assessoria Jurídica;  
V – Assessoria Contábil.  
Art. 15 - Compete à Secretaria Executiva: 
I - promover a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Prefeitos do 

CONSISA-VRT; 



 
 

II - propor a estruturação administrativa de seus serviços, do quadro de pessoal e a respectiva 
remuneração, a serem submetidos à aprovação do Conselho de Prefeitos; 

III - encaminhar ao Presidente a requisição de servidores municipais para servirem o CONSISA-VRT; 
IV - elaborar o plano de atividades e proposta orçamentária anuais, a serem submetidos ao 

Conselho de Prefeitos; 
V - elaborar o balanço e o relatório de atividades anuais, a serem submetidos ao Conselho de 

Prefeitos; 
VI - elaborar os balancetes para a ciência do Conselho de Prefeitos; 
VII - elaborar a prestação de contas dos auxílios e subvenções concedidas ao CONSISA-VRT, para 

ser apresentada pelo Conselho de Prefeitos ao órgão concessor; 
VIII - publicar, anualmente, em um jornal de circulação regional o balanço anual do Consórcio; 
IX - movimentar, em conjunto com o Presidente do Conselho de Prefeitos, ou com quem por este 

indicado, as contas bancárias e os recursos do CONSISA-VRT; 
X - autorizar compras, dentro dos limites do orçamento aprovado pelo Conselho de Prefeitos, e 

fornecimentos que estejam de acordo com o plano de atividades aprovado pelo mesmo Conselho; 
XI - autenticar livros de atas e de registro do CONSISA-VRT; 
XII – gerenciar o CONSISA-VRT e encaminhar ao Conselho de Prefeitos solicitação de contratação 

de pessoal para ocupar os empregos constantes do quadro previsto neste Estatuto, bem como encaminhar 
pedidos de exoneração e demissão de pessoal; 

XIII – praticar todos os demais atos necessários ao perfeito funcionamento das finalidades do 
CONSISA-VRT em observância aos princípios do Direito Administrativo; 

XIV – auxiliar o Secretário do Conselho de Prefeitos na elaboração e execução do Plano Anual de 
Marketing Institucional; 

XV – planejar, coordenar e executar a política de informática dos procedimentos administrativos 
do CONSISA-VRT; 

XVI – planejar, coordenar, controlar e executar os procedimentos licitatórios do CONSISA-VRT para 
compra de bens, prestação de serviços e realização de obras em conformidade com a Lei nº 8.666/93; 

XVII – redigir correspondências; 
XVIII – manter o controle, a organização e o arquivo dos documentos do CONSISA-VRT, zelando 

pela sua integridade; 
XIX – fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes 

consorciados, todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude do contrato de rateio, de 
forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente consorciado na conformidade dos elementos 
econômicos e das atividades e projetos atendidos, a fim de atender os dispositivos da Lei Complementar n° 
101/2000. 

Subseção I 
Da Coordenadoria de Gestão  e Planejamento 

Art. 16. À Coordenadoria de Gestão Interna cabe 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. Organizar, projetar e orientar o 
uso dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos e humanos, buscando soluções aos problemas 



 
 

administrativos. Além disso, criar métodos, planejar atividades, organizar o funcionamento dos vários setores 
do consórcio, calcular despesas e garantir a perfeita circulação de informações e orientações. Planejar, 
organizar e controlar as atividades, traçar estratégias e métodos de trabalho nas mais variadas áreas. Exercer a 
coordenação do 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. 

 
Subseção II 

Da Assessoria Farmacêutica 
Art. 17. A Assessoria Farmcêutica é o órgao responsável pela fiscalização e acompanhamento à 

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; programação atraves 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; na aquisição que será realizada por Pregão 
Eletrônico no Sistema de Registro de Preços; na distribuição dos medicamentos, atraves 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.  

 
Subseção III 

Do Departamento de Inspeção Sanitária – DIS/CONSISA VRT 
Art. 18. Ao Departamento de Inspeção Sanitária compete regrar e gerenciar os serviços 

regionalizados de inspeções sanitárias de produtos de origem animal, em especial a partir dos procedimentos 
já realizados para obtenção de investimento a nível regional, bem como a necessidade de viabilizar o ajuste 
organizacional e condução dinâmica dos serviços de inspeções regionalizados; o desempenho de outras 
competências afins estabelecidas em regulamentação própria. 

 
Subseção IV 

Da Assessoria Jurídica 
Art. 19. À Assessoria Jurídica cabe a representação judicial, a consultoria e o assessoramento 

jurídico do consórcio, bem como a tarefa de emitir pareceres sobre questões jurídicas que lhe sejam 
submetidas pelo Presidente e demais dirigentes dos órgãos ou entidades do consórcio; elaboração de 
resoluções, além de minutar ou rever, editais de licitação, contratos, convênios, acordos e quaisquer 
documentos que envolvam matéria de ordem jurídica; exercer atividades de defesa judicial e administrativa;  
promover a execução da dívida ativa do CONSISA VRT; representar o consórcio nas causas que este venha a 
figurar como autor, réu, assistente ou interveniente; assessorar técnica e operacionalmente na elaboração de 
projetos e atos administrativos oficiais expedidos pelo Poder Executivo; assessorar, preventiva e 
corretivamente, os demais órgãos e unidades quanto aos assuntos jurídicos e atos legais vigentes; o 
desempenho de outras competências afins. 



 
 

 
Subseção V 

Da Assessoria Contábil 
Art. 20. A Assessoria Contábil é o órgão responsável pela: elaboração, coordenação, orientação, 

controle, execução e avaliação das atividades relacionadas com os planos, programas, projetos, estudos e 
pesquisas para o Plano de Desenvolvimento do Consórcio; realiza controle orçamentário; supervisão das 
atividades normativas e executivas de planejamento e administração orçamentário-financeira, contabilidade e 
movimentação financeira; elaboração do orçamento e do acompanhamento da execução orçamentária e 
financeira, compatibilizando os cronogramas de repasse de recursos com aplicações realizadas e previstas de 
acordo com as informações e normas vigentes. 

 
Seção VI 

Das Câmaras Setoriais 
Art. 21 – São criadas as seguintes Câmaras Setoriais: Saúde, Segurança Pública, Agricultura e Meio 

Ambiente, Educação e Cultura, Turismo.  
Art. 22 – As Câmaras Setoriais serão formadas pelos Secretários Municipais dos Municípios 

integrantes do CONSISA-VRT, com as seguintes atribuições:  
I – elaborar metas e objetivos específicos a serem alcançados em sua área específica de atuação; 
II – planejar, coordenar e executar programas, projetos e atividades pertinentes aos seus objetivos 

específicos; 
III – propor a contratação de consultores, especialistas para realização de estudos técnicos ligados 

aos objetivos específicos da Câmara Setorial, quando a complexidade da matéria exigir; 
IV – propor a celebração de convênios com estabelecimentos de ensino superior e outras 

entidades públicas; termo de parceria com organizações da sociedade civil de interesse público (Lei n° 
9.790/99); e contratos de gestão com organizações sociais (Lei n° 9.637/98), tendo em vista o aumento da 
eficácia da política pública desenvolvida naquela Câmara Setorial; 

V – outras ações que venham a ser definidas em Assembleia Geral e/ou aprovadas através do 
Regimento Interno. 

Parágrafo Único – Cada Câmara Setorial reunir-se-á ordinariamente uma (01) vez por bimestre e 
extraordinariamente sempre que necessário por convocação do Conselho de Prefeitos, com antecedência 
mínima de três dias úteis.  

§ 1° - As Câmaras Setoriais terão a sua frente um coordenador (a) indicado (a) pelo Conselho de 
Prefeitos, competindo-lhe as seguintes atribuições: 

I – presidir as reuniões da Câmara Setorial; 
II – planejar, coordenar e fiscalizar as atividades da Câmara Setorial; 
III – apresentar relatório anual das atividades desenvolvidas pela Câmara Setorial ao Conselho de 

Prefeitos, que contemple as metas estabelecidas para o exercício e resultados alcançados, abordando os 
aspectos positivos e negativos das ações implementadas, dados estatísticos e soluções adotadas para os 
problemas encontrados; 

IV – prestar contas dos recursos recebidos e geridos ao órgão concessor e ao Conselho de 
Prefeitos; 

V - prestar consultoria e emitir pareceres, quando solicitado, ao Conselho de Prefeitos.  
 

CAPÍTULO IV 



 
 

DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
Art. 23. A estrutura administrativa estabelecida na presente Resolução entrará em funcionamento 

à medida que os órgãos que a compõem forem sendo implantados, através da efetivação das seguintes 
medidas: 
I – dotação de elementos humanos, materiais e financeiros indispensáveis ao seu funcionamento; 
II – provimento das respectivas chefias. 
   

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
Art. 24. Fica aprovado o organograma da estrutura administrativa, que acompanha a presente 

Resolução como Anexo. 
Art. 25. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposicoes em 

contrário, em especial a Resolução nº06/2017, de 22/03/2017. 
 

CONSISA VRT, aos 10 dias de novembro de 2017. 
 

 
 
 

ADROALDO CONZATTI 
PRESIDENTE DO CONSISA VRT 
PREFEITO DE ENCANTADO, RS 
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NILTON DA SILVA ROLANTE 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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