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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL N" 7.851, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

Contrata emergencialmente servidor
para prestar atendimento junto a
Molofâncía do SAMU.

O PREFEITO DO MUNICiplO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente,
com base no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, servidor, de acordo com a relação
abaixo, em caráter emergencial, com base no art. 250 e inciso III do art, 251 da Lei
Complementar nO 07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos, para prestar atendimento
junto a Motolância dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.
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01 I Enfermeiro Condutor do SAMU 2.183,71 I

~ 1° O contrato emergencial terá vigência pelo períodO de 06 (seis) meses,
prorrogáveis por igual período.

~ 2° O profissional contratado deverá estar previamente apto pela
Coordenação Estadual de Urgências e Emergências.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo referido no
art. 1° estão descritas no Anexo I. que faz parte integrante desta Lei e inclui as seguintes
indicações: cargo: atribuições sintética e analítica: condições de trabalho geral e especial:
recrutamento: forma e requisitos.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do orçamento da
Secretaria Municipal da Saúde, através de recursos próprios, repasses estaduais, do
Fundo Estadual de Saúde e repasses Federais. do Fundo Nacional de Saúde.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2014.

REN SÜSS
Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:(M.
CEciLIA BERTOLDI R. DOS SANTOS
Secretária da Administração
SMSIDOV
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ANEXO I

CARGO ENFERMEIRO CONDUTOR DO SAMU

ATRIBUiÇÕES,
a) Descrição sintética: dirigir motolância do Programa Salvar SAMU, zelando pela conservação
do mesmo.
b) Descrição Analítica;
- fazer curativos;
- aplicar injeções;
- ministrar medicamentos;
- realizar a esterilização do material;
- prestar socorros de urgência;
- providenciar no abastecimento de material de enfermagem;
- participar de programas de educação sanitária;
- apresentar relatórios referentes às atividades desempenhadas sempre que solicitados;
_ exercer 85 atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a profissão;
- executar tarefas afins

Perfil: O veiculo deverá ser tripulado por condutor habilitado de acordo com normas do
CONTRAN, sendo que o condutor devera atender aos seguintes requisitos: possuir Carteira
Nacional de Habilitação Categoria A; curso obrigatório para Capacitação de Condutores de
Veiculos de Emergência (Art. 145 - CTB, Resolução do CONTRAN nO168/2004); experiência
de pilotagem no mínimo de 1 ano; curso de pilotagem defensiva em entidade com experiência
neste tipo de treinamento; comprovar experiência mínima de dois anos em atendimento de
urgência com prioridade para experiência em pré-hospitalar móvel; capacitação e treinamento
recomendados para condutor de veículo de urgência, de acordo com o descrito na grade de
capacitação da Porto GM/MS 2.048/02; Curso adicional de Suporte Básico de Vida de no
mínimo 8 horas/aula, cUJo conteúdo programatico siga as orientações aceitas
internacionalmente para Reanimação Cardiopulmonar (Diretrizes 2005 de AHA), sendo
ministrado por entidade homologada; disposição pessoal para a atividade, equilíbrio emocional
e auto controle; disposição para cumprir ações orientadas; capacidade física e mental para a
atividade; iniciativa e facilidade de comunicação; destreza manual e física para trabalhar em
unidades móveis; capacidade de trabalhar em equipe.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horaria de 36 horas semanais, em escalas das 24 horas do dia de segunda-
feira a segunda-feira:
b) Especial o exercício do cargo podera exigir a prestação de serviço em regime suplementar
de trabalho, inclusive sabados, domingos e feriados, e uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Contrato Emergencial
b) Requisitos:
1 Instrução - Nível Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de Enfermeiro e
inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe;
2 Condizer com atribuições do perfil do condutor;
3. Carteira Nacional de Habilitação - Categoria "A"
4.Ter sido considerado apto pela Coordenação Estadual do Programa SALVAR SAMU
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