
 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE APOIO ÀS 

ATIVIDADES 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL - I Deliberar, na condição de Órgão Superior, sobre assuntos 

gerais do consórcio; II – Traçar as políticas, diretrizes e regulamentares as 

competências, atribuições e o funcionamento do CISAT; III – Decidir sobre as metas e 

proposta de trabalho do Consórcio; IV - Aprovar e modificar o Regimento Interno do 

Consórcio, o Contrato de Consórcio, bem como resolver e dispor sobre os casos 

omissos; V - Aprovar o plano de atividade e a proposta orçamentária anual; VI - Definir 

a política patrimonial e financeira e os programas de investimento do Consórcio; VII – 

Deliberar sobre contribuições financeiras dos Municípios Consorciados ao CISAT;  

VIII – Deliberar sobre a mudança da sede. IX – Deliberar sobre pedidos de adesão ou 

exclusão de municípios; X – Autorizar a alienação dos bens do consórcio, bem como, 

sua disponibilização na garantia de operações de crédito; XI – Celebrar Contrato de 

Rateio, Contrato de Programa e outros contratos; XII – Alterar Regimento Interno, 

Contrato de Consórcio, Estatuto. 

 

CONSELHO DIRETOR - I – Nomear e exonerar o Diretor(a) Executivo(a) e sua 

substituição, quando for o caso; II – Prestar contas aos órgãos de controle interno e 

externo;  III – Requerer a cessão de servidores públicos municipais, para atender 

interesse do CISAT; IV – Propor, à luz do parecer dos Conselhos Técnico e Fiscal, 

alteração do presente Estatuto; V – Autorizar a aquisição de bens para o Consórcio; VI 

– Prestar contas de gestão administrativa e financeira, à Assembleia Geral, submetendo-

a previamente ao Conselho Fiscal; VII - Cumprir e fazer cumprir as deliberações da 

Assembleia Geral sobre os assuntos gerais do Consórcio;  VIII – Exercer o controle de 

gestão observando as finalidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde; IX – Elaborar 

o Regimento Interno. X – Aprovar o Plano de Cargo e Salário dos Empregados do 

CISAT; XI – Criação e extinção de cargos;  

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - Compete planejar, coordenar e dirigir e 

controlar todas as atividades de apoio ao consorcio. Colecionar, arquivar e controlar a 

entrada e saída de documentos. Manter sob sua guarda toda a legislação do consorcio. 

Elaborar resoluções, ofícios, requerimentos, projetos e atas, coordenar os serviços de 

comunicação do consorcio, exercer outras atividades correlatas. 



 

 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO - compete movimentar a parte financeira do 

Consorcio Municipal, receber, pagar e dar recibos de folha de pessoal, encargos, 

serviços e compra de materiais de consumo e permanente, fazer prestações de contas do 

Consorcio, exercer outras atividades correlatas. 

 

ASSESSORIA CONTROLE INTERNO - Compete ao Controlador Interno no âmbito 

da administração pública do consorcio, que, atuar preventivamente com orientações, de 

modo a evitar as falhas involuntárias ou deliberadas por parte dos atores dos processos 

organizacionais, devendo este, assegurar o melhor emprego dos recursos, prevenir ou 

reduzir fraudes, desperdícios ou abusos, contribuindo assim para o cumprimento da 

missão do órgão público. 

 

ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA - Compete defender o consorcio 

judicialmente e extrajudicialmente, em todas as instâncias, nas causas em que o 

consorcio seja patrocinadora ou ré; assessorar todos os departamentos nos assuntos que 

envolvam a área jurídica, emitindo os pareceres técnicos solicitados e orientando-os 

quanto às questões jurídicas das atividades Legislativas. 

 

ASSESSORIA CONTÁBIL - Compete assessorar o consorcio no que envolve a 

contabilidade em âmbito geral da administração pública, em todas as instâncias, nas 

causas em que o consorcio seja necessite de orientação contábil; assessorar todos os 

departamentos nos assuntos que envolvam a área contábil; emitindo os pareceres 

técnicos, quando solicitados, e orientando-os quanto às questões contábeis. 

 

 


