
RESOLUÇÃO Nº19/2018, de 17 de agosto de 2018. 
 

 
Regulamenta e normatiza os procedimentos de 
pagamentos pelos Municípios associados ao 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 Arroio do Meio, RS, no uso de suas atribuições 
legais, com base no previsto no artigo 9º, III, § 1º; artigo 13, X; Artigo 25, § 1º e § 2º e artigo 31, I, do 
Estatuto Social da entidade e demais dispositivos legais, conforme decisão tomada em Assembleia Geral 
realizada na data de 16 de agosto de 2018. 

  
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica regulamentado e normatizado o pagamento de taxas, materiais, serviços e o 

repasse de recursos vinculados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – CONSISA VRT, 
pelos municípios consorciados sendo da seguinte forma: 

 
I – Taxas de Contribuição Mensal: Administrativa, SAMU VT e SAE: o pagamento deve ser feito 

ao Consórcio até o dia 10 do mês subsequente da competência; 
II - Materiais a serem adquiridos pelos Municipios Associados através de Registro de Preços 

feitos pelo CONSISA VRT: o pagamento deve ser feito ao Consórcio até 45 dias após a emissão da 
fatura/nota fiscal; 

III - Serviços adquiridos através de empresas credenciadas ao Consórcio: o pagamento deve ser 
feito ao Consórcio até 30 dias após emissão da fatura/nota fiscal; 

IV - Repasse de Recursos quando originário das fontes Federal e Estadual (exemplo SAMU): o 
pagamento deve ser feito ao Consórcio até 30 dias após emissão da nota fiscal. 

 
Art. 2º – 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 


