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Governo Municipal

Cons truin do

Carazinho Para Todos

Excelentissima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa 0 Projeto de Lei nO
040/11, desta data, 0 qual Declara situa<;ao de emergencia e contrata emergencialmente
servidores para trabalharem na Equipe Sasica do SAMU, para aprecia<;ao sob Regime de
Urgencia.

o municipio de Carazinho, em 2010, aderiu ao Programa Servi<;ode A-
tendimento Movel de Urgencia - SAMU, recebendo neste mesmo ana em periodos diferen-
tes uma Ambulancia de Suporte Sasico e outra Ambulancia de Suporte Avan<;ado.

Para iniciarmos a implanta<;ao do SAMU no municipio de Carazinho, 0

proprio municipio sera 0 responsavel pelo servi<;o, necessitando a contrata<;ao de profis-
sionais especificos para estes servi<;os.

Iniciaremos 0 servi<;ocom a Ambulancia de Suporte Sasico, que necessi-
ta de profissionais condutores, tecnicos de enfermagem e 0 enfermeiro responsavel tecni-
co. 0 servi<;o e de 24 horas, todos os dias da semana, e para este serao necessario: 5
condutores, 5 tecnicos de enfermagem e 1 enfermeiro responsavel. Os profissionais con-
tratados devem ter seus curriculos aprovados pela Coordena<;ao Tecnica Estadual do Pro-
grama SALVARISAMU em Porto Alegre.
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Declara situa9ao de emergencia e contrata
emergencialmente servidores para trabalharem
na Equipe Basica do SAMU.

Art.1° Fica declarada situa<;ao de emergencia para atendimento da necessidade
temporaria de excepcional interesse publico, nos termos do artigo 37, IX, da Constitui<;ao Fede-
ral.

Art. 2° 0 Poder Executivo contrata servidores, de acordo com a rela<;ao abaixo,
em carater emergencial, com base na Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores
efetivos, para trabalharem na Equipe Basica dos Servi<;os de Atendimento Movel de Urgencia -
SAMU.

N° CARGO SALARIO-R$
01 Enfermeiro Coordenador do SAMU 1.800,00
05 Condutor do SAMU 708,59
05 Tecnico de Enfermagem do SAMU 1.016,10

Paragrafo Unico. 0 contrato emergencial tera vigencia pelo periodo de seis (06)
meses, prorrogavel por igual periodo, a contar da data de publica<;ao desta Lei.

Art. 3° As atribui<;6es e responsabilidades pertinentes aos cargos sac descritas
no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei e inclui as seguintes indica<;6es: cargo; atribui-
<;6essintetica e analitica; condi<;6es de trabalho geral e especial; recrutamento: forma e requisi-
tos.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta do or<;amento da
Secretaria Municipal da Saude, atraves de recursos proprios, repasses estaduais, do Fundo
Estadual de Saude e repasses Federais, do Fundo Nacional de Saude.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao.

Gabinete do Prefeito, 09 de margo de 2011. ~~~.
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ANEXO 1- ATRIBUICOES PARA OS CARGOS DO PROGRAMA SALVAR SAMU

CARGO: ENFERMEIRO COORDENADOR DO SAMU

ATRIBUICOES:
a) Descric;ao sintetica: supervisionar e prestar servic;os de enfermagem nas unidades m6veis do Progra-
ma Salvar SAMU:
b) Descric;ao Analltica;
- assumir a responsabilidade tecnica dos servic;os das unidades do Programa;
- prestar servic;os nas unidades do Programa;
- fazer curativos;
- aplicar injec;oes;
- ministrar medicamentos;
- responder pela observancia das prescric;oes medicas relativas aos pacientes;
- realizar a esterilizac;ao do material;
- prestar socorros de urgemcia;
- providenciar no abastecimento de material de enfermagem;
- participar de programas de educac;ao sanitaria;
- apresentar relat6rios referentes as atividades desempenhadas sempre que solicitados;
- exercer as atividades e atribuic;oes estabelecidas por normas que regulamentam a profissao;
- executar tarefas afins.

Perfil: disposic;ao pessoal para a atividade; equillbrio emocional e autocontrole; disposic;ao para cumprir
ac;oes orientadas; capacidade ffsica e mental para a atividade; iniciativa e facilidade de comunicac;ao;
destreza manual e fisica para trabalhar em unidades m6veis; capacidade de trabalhar em equipe; expe-
riemcia profissional previa em servic;o de saude voltado ao atendimento de urgencias e emergencias;
disponibilidade para a capacitac;ao especifica para APH de acordo com a Portaria 2.048/MS/02, bem
como para re-certificac;ao peri6dica.

CONDICOES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horaria de 40 horas semanais.
b) Especial: 0 exercicio do cargo podera exigir a prestac;ao de servic;os em regime suplementar de traba-
Iho, bem como 0 uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Contrato Emergencial
b) Requisitos:
1.lnstruc;ao - Nfvel Superior e habilitac;ao legal para 0 exercfcio da profissao de Enfermeiro e inscric;ao no
respectivo Conselho ou entidade de classe;
2.Ter side considerado apto pela Coordenac;ao Estadual do Programa SALVAR SAMU.

CARGO: CONDUTOR DO SAMU

ATRIBUICOES:
a) Descric;ao sintetica: dirigir vefculos automotores do Programa SALVAR SAMU, zelando pela conser-
vac;ao dos mesmos.
b) Descric;ao analftica:
- dirigir vefculos automotores utilizados no transporte de pacientes;
- executar pequenos reparos de emergencia;
- preencher boletins de ocorrencias; recolher 0 ve[culo a garagem, quando concluido 0 servic;o, comuni-
cando, por escrito, qualquer defeito observado;
- acompanhar e fiscalizar os reparos dos vefculos;
- zelar pela limpeza e conservac;ao do vefculo;
- auxiliar no manejo com os pacientes, quando solicitada a ajuda pela equipe tecnica;
- acompanhar a manutenc;ao das revisoes peri6dicas de cada veiculo, encaminhando, quando necessa-

rio, 0 pedido de conserto junto aos responsaveis; c:;;....'..~.'.".,,(..,/
- executar outras tarefas afins../ 1{
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Perfil: Possuir equillbrio emocional e autocontrole, disposi9c30 para cumprir a90es orientadas e capaci-
dade de trabalhar em equipe, atendendo ao que estabelece a Portaria 2.048/MS/02 e disponibilidade
para a capacita9c3o especifica para APH de acordo com a Portaria 2.048/MS/02, bem como para re-
certifica9c3o peri6dica. .

CONDI<;6ES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horaria de 36 horas semanais, em escalas das 24 horas do dia de segunda-feira a se-
gunda-feira;
b) Especial: 0 exercfcio do cargo podera exigir a presta9c3o de servi90s em regime suplementar de traba-
Iho, inclusive sabados, domingos e feriados.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Contrato emergencial
b) Requisitos:
1. Instru9c3o: Ensino Fundamental Completo ou equivalente.
2. Certidc30 negativa de infra90es no transito nos ultimos doze (12) meses.
3. Carteira Nacional de Habilita9c3o - Categoria "A-D".
4. Ter sido considerado apto pela Coordena9c3o Estadual do Programa SALVAR SAMU.

ATRIBUI<;6ES:
a) Descri9c3o sintetica: atuar no servi90 de enfermagem e atendimento de ocorrencias do servi90 SAL-
VAR SAMU no Municipio.
b) Descri9c3o analftica:
- atuar sob supervisao imediata ou a distancia do profissional Enfermeiro, na Base e nas Unidades M6veis.
- executar 0 atendimento auxiliar ao medico e a enfermeira do programa, no desempenho de suas atribui90es;
- verificar a tensc30 arterial, pulso, respira9ao e temperatura;
- fazer curativos, imobiliza90es, administra9c3o de medicamentos conforme prescri9c3o medica;
- operar equipamentos de eletrocardiograma, eletroencefalograma e outros, sob supervisc30 medica;
- providenciar a esteriliza9c3o de materiais e equipamentos;
- requisitar, sob a supervisc30 medica, 0 material de enfermagem necessario;
- observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;
- realizar estudos de controle e previsc30 de material necessario ao desempenho das atividades realiza-
das nos servi90s adstritos;
- exercer as atividades e atribui90es estabelecidas por normas que regulamentam a profissao;
- realizar tarefas afins a sua fun9ao;

Perfil: disposi9c30 pessoal para a atividade; capacidade fisica e mental para a atividade; equillbrio emo-
cional e autocontrole; disposi9c30 para cumprir as a90es orientadas; capacidade para trabalhar em equi-.
pe; disponibilidade para a capacita9c30 especffica para APH a ser definida bem como sua re-certifica9c3o
peri6dica; experiencia profissional previa em servi90 de saude voltado ao atendimento de urgencias e
emergencias.

CONDI<;6ES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horaria de 36 horas semanais, em escalas das 24 horas do dia de segunda-feira a se-
gunda-feira;
b) Especial: 0 exercfcio do cargo podera exigir a presta9c3o de servi90 em regime suplementar de traba-
Iho, inclusive sabados, domingos e feriados e ou uso de uniforme.

RECRUTAMENTO;
a) Forma: Contrato Emergencial
b) Requisitos:
1. Instru9c3o- Ensino Medio ou equivalente e curso profissionalizante com registro no COREN.
2. Ter sido considerado apto pela Coordena9c3o Estadual do Programa SALVAR SAMU. ,?
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Logo do Qrgaol Prefeitura Municipal de Carazinho
Secretaria Municipal da Fazenda

A) SITUACAO QUE EXIGE A DEMONSTRACAO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO

1) 0 Cria<;ao,expan<;aoou aperfei<;oamentode a<;aogovernamentaJ(LC 101, art. 16)
2) 0 Despesasabrigatorias de Carater Continuado (LC 101, art. 17)
3) 0 Renunciade Receita(LC 101, art. 14)
4) 0 Reconhecimentoou connssaode divida (LC 101, art. 29, §1°)
5) 0 Beneflciosda SeguridadeSocial (LC 101, art. 24)
Descri9ao da Situa9ao:

Contratac;ao emergencial de pessoal para 0 SAMU Secretaria Municipal da Saude.

B)COMPENSACAO OU ORIGEM DE RECURSQSCONFORME ASITUACAO
Es eciesdeRecursos:
1 Aumento de Receitas(aumento de aliauotas base de c;3Iculo)
2 Diminuicao de DesDesasObriaatorias de Carater Continuado
3 Previsao(a menor) no orcamento - Anexo de Renunciade Receita
4 Previs30da desoesano orcamenta e na oroaramacao financeira
5) 0 Aproveitamento da maraem de expansao das D.a.C.C
C) EM CASO DE srruACAQPREVISTA NOART.·16e 17 dalC nO 10112000:
1) Classifitat;ao Orqarllentariacompieta par ande. vaicorrer a despesa:

Estrutura Programatica.' De?criqaa
3319000000000 I Aplicac;ao Direta- Pessoal

2) Previsao na Lei deDiretrizese no PPA: ' ..

2.1lll Nao
2.2)LcJ Sim. Numero da a<;ao(projeto/atividade) LOa e PPA:2.842

DJ IMPACTO FINANGEIRO .. ...•. ...

Situat;oesCabiveis
2,3

2 .
3

1',2; 3 (quandoarenunciafor subsfdib) 4 6,5
2e3

Fonte 'Valor

40 - ASPS 183.413,92

2012
20.379,33
20.379,31
20.379,31

0,0a-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

61.137,95

meses
lianeiro
fevereiro

Imar90

abril
!maio

junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
Soma

2011'
0,00
0,00
0,00

20379,36
20.379,32
20.379,32
20.379,32
20.379,32
20.379,32
20.379,32
20.379,32
20.379,32

183.413,92

2013 . .

3.216,66 Fonte: I 40lASPS
4.288,88 Ativo Financeiro mes anterior:
3.216,66 (-) Passivo·Financeiro mes anterior:
3.216,66 (-) Resultado Financeiro mes anterior
3.216,66 (+)Receitas Previstas ate 0 final do exercicio:
3.216,66 .(-)Despesas previstas ate final exercicio:

3.216,66 (-). Resultado Financeiro projetado ano
3.216,66 (+) receitas primeiro ana seguinte
3.216,66 (-) despesas primeiro ano seguinte.
3.216,66 (+) receitas segundo ano seguinte
3.216,66 (-) despesas segundo ano seguinte
6.433,32 (-) situavao financeira antes do Impacto

42.888,80 (- gastos impacto) - situavao projetada

522.791,96
397.096,91
125.695,05

9.368.174,00
6.691.330,00
2.802.539,05
9.368.174,00
6.691.330,00

0,00
0,00

5.479.383,05

5.191.942,38

E)COMPATIBILIDADE AS METAS FISCAIS .
o objeto desta estimativa de impacto nao afeta os resultados nominal e primario, fixados,
respectivamente, paca 0 exercjeiq corrente em: Primario: I 231,00INominal: I
F) ANALISE DA R!i!!'jERCU$AO\NA DESPESA COMPESSOAL (quandoforocaso):

Receita corren;ie iquida P~~vista para 0 exercicio:
Desp sa'total co pbssoal rojetaJ:Ja para 0 final do exercicio:
perc~a~ da d pEjsa co pessdal projetada para 0 final do exercicio:

IJ)/

-2.383.863,001
/. ".

I 0,00
f 0,00
I 0,00

\ ~\~
Jose Moi . s arcondes

Secretario Municipal da Fazenda



Metodologia de calculo para novos cargos ana 2011

Enfermeiro
Coordenador
S~~~_(urn)__ __~~~·800,OO _ R$ 1~~~O-,-Og R11.9182~ __ ~~~_18,53~t2:~_8(3,Q~ __ R$_??J04,6!__ _~._~()g,-~_

Condutor do
SAMU (cinco)

Tecnico em
enfermagem do
SAMU (cinco)[=_=~=- =_R$_~_347,25 R$ 48.12~~:~_~$ 9~92,65 _j R$ 57.7~7,9~F~ 13:~97,9~_R$ _~.415,8~ ~_::~:_O()O,~~~ ~~~9.41~:~~ _

.\~ ~. /.-'_"_. /~~7_;!;C,·L.'-\
'-J B:1e[u [s ockenbach
Tecnico em Contabilidade



Enferrneiro
Coordenador

S~~~(~_rn2 ~ 1.80Q,OOR$ 5.40Q,OO__ f3$ 639,5_1 ~~:039,~·I-B.1~2io~ __oF3!,~~68,20 '00 __ 600-,-0L_,_,f3J~68,20 _

Condutor do
SAMU (cinco)

Tecnico em
enfermagem do

IS=~d=j=R~ ",4"'Sf R$1604175 L~$ ~'9755 1 __ "11023"3"[-R$4232,65-~ Rj :4~ ': J--':OO_ __~_$_~~_.4_7~1~9__5~ _

,(\ .,,-:7 I,!.l£t//,.--"-,..~~~'<\: e::::. ,- vV {/
-"<:Jaime Luis Rockenbach
Tecnico em Contabilidade


