
RESOLUÇÃO Nº18/2018, de 17 de agosto de 2018. 
 

 
Estabelece e normatiza os procedimentos de remoção no 
âmbito do SAMU VT e abrangência do CONSISA VRT, e dá 
outras providências. 
 
 

KLAUS WERNER SCHNACK, Presidente em Exercício do Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Vale do Taquari – CONSISA VRT, Prefeito de Encantado, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
artigo 9º, III, § 1º, do Estatuto Social e demais dispositivos legais e conforme decisão tomada em 
Assembleia Geral realizada na data de 17 de agosto de 2018. 

  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Ficam estabelecidos e normatizados os procedimentos de remoção de pacientes que 

dependem de atendimentos de urgência e emergência do SAMU VT na área de abrangência do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – CONSISA VRT e que não pertençam aos Municípios que 
compõem o rateio dos custos de manutenção do sistema, tendo em vista a necessidade de manter o 
equilíbrio financeiro da operação e a viabilidade da operação. 

§ 1º- A BASE DE LAJEADO/RS é formada por uma Unidade de Suporte Avançado, composta 
por uma ambulância com UTI móvel e equipe formada por um condutor, um profissional da área médica e 
outro profissional da área de enfermagem. Localizada na Av. Sete de Setembro, 992, no Bairro Moinhos, na 
cidade de Lajeado – RS e atende os seguintes municípios: Anta Gorda, Arvorezinha, Arroio do Meio, 
Canudos do Vale, Coqueiro Baixo, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Forquetinha, Ilópolis, 
Itapuca, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, 
Relvado, Roca Sales, Santa Clara do Sul, São Valentim do Sul, Teutônia, Vespasiano Corrêa, Westfália. E 
também por uma Unidade de Suporte Básico, composta por uma ambulância e equipe formada por um 
condutor, um profissional da área técnica em enfermagem. Localizada na Av. Sete de Setembro, 992, no 
Bairro Moinhos, na cidade de Lajeado – RS e atende os seguintes municípios: Arroio do Meio, Canudos do 
Vale, Forquetinha, Lajeado, Marques de Souza, Pouso Novo, Santa Clara do Sul. 

§ 2º- A BASE DE ESTRELA/RS é formada por uma Unidade de Suporte Básico, composta por 
uma ambulância e equipe formada por um condutor, um profissional da área técnica em enfermagem. 
Localizada na Rua João Aldino Koller, 381, Bairro das Indústrias, Estrela – RS e atende o município de 
Estrela. 

§ 3º- A BASE DE TEUTÔNIA/RS é formada por uma Unidade de Suporte Básico, composta por 
uma ambulância e equipe formada por um condutor, um profissional da área técnica em enfermagem. 
Localizada na Rua Carlos Arnt, nº1058, bairro Canabarro, na cidade de Teutônia – RS, atendendo os 
Municípios de Paverama, Poço das Antas e Westfália. 

§ 4º- A BASE DE ENCANTADO/RS é formada por uma Unidade de Suporte Básico, composta 
por uma ambulância e equipe formada por um condutor, um profissional da área técnica em enfermagem. 
Localizada na Avenida Estrada dos Imigrantes, Bairro Lambari, na cidade de Encantado/RS, atendendo os 
Municípios de Coqueiro Baixo, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Muçum, Nova Bréscia, Relvado, 
Roca Sales, São Valentim do Sul e Vespasiano Corrêa. 



§ 5º- A BASE ARVOREZINHA/RS é formada por uma Unidade de Suporte Básico, composta por 
uma ambulância e equipe formada por um condutor, um profissional da área técnica em enfermagem. 
Localizada na Rua Daltro Filho, 321, Centro, na cidade de Arvorezinha – RS, atendendo os Municípios de 
Arvorezinha, Anta Gorda, Ilópolis, Itapuca. 

 
Art. 2º - Para remoções de pacientes com ambulâncias da Unidade de Suporte Básico – USB 

que não pertencem aos Municípios que não pertencem ao rateio SAMU VT, é fixado o valor de R$1.500,00 
(Hum mil e quinhentos reais) para atendimentos/chamados/remoções com a Unidade de Suporte Básico – 
USB de cada uma Bases do SAMU VT. 

 
Art. 3º - Para remoções de pacientes com ambulâncias da Unidade de Suporte Avançado – 

USA, de Municípios que não pertencem ao rateio SAMU VT, é fixado o valor de R$2.200,00 (Dois mil e 
duzentos reais) para atendimentos/chamados/remoções com a Unidade de Suporte Avançado – USA de 
cada uma Bases do SAMU VT. 

 
Art. 4º - Quando algum município depender da utilização do serviço e que as viaturas 

estiverem em operação, poderão ser usados serviços terceirizados, mas estas situações deverão sempre ser 
reguladas pela Central de Regulação do Estado do RS e devidamente autorizadas pelo Secretário Executivo 
do CONSISA VRT e/ou representante designado. 

 
Art. 5º - O pagamento de todo e qualquer serviço listado nesta Resolução deverá ser feito pelo 

município atendido pelo SAMU, ao CONSISA VRT até o dia 30º do mês subsequente ao da utilização, 
mediante apresentação de fatura/nota fiscal, bem como, documentos, como o boletim de atendimento 
que atestem o serviço realizado. 

 
Art. 6º – A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

CONSISA VRT, aos 17 de agosto de 2018. 
 

 
 

KLAUS WERNER SCHNACK 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSISA VRT 

PREFEITO DE ARROIO DO MEIO/RS 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NILTON DA SILVA ROLANTE 
SECRETARIO EXECUTIVO 


