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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 140/18 - GPC

Excelenlíssimo Senhor,

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nG 061/18

Senhor Presidente:

Carazinho, 03 de julho de 2018.

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n"

061/18, desta data, que Contraia emergencialmenle servidores para trabalharem na

Equipe Básica e Motoláncia do SAMU, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei ora apresentado visa solicitar a renovação da

contratação emergencial dos profissionais que atuam no SAMU, devido a

necessidade de continuidade dos serviços, até que seja definida a situação junto a

Justiça do Trabalho, referente a forma adequada de contratação destes

profissionais. que tem contrato até o dia 31/07/2018, conforme Lei Municipal nO

8.257/17. Cabe destacar que já há previsão orçamentária para as despesas com a

contratação dos profissionais,

Em audiência na Justiça do Trabalho de Passo Fundo, ficou acordado

que a equipe do SAMU deverá ser concursada pelo Municlpio no ano de 2018. O

Município solicitou nova audiência para ver a possibilidade de colocar a equipe do

SAMU Básico junto com a Avançada, que esta sob a gerência do HCC para fins de

gestão de pessoas, porém, atê a decis::io os profissionais deverão ficar contratados

pelo Municipio.

Este pedido visa recontratar os profissionais que já aluam no SAMU

Suporte Básico e Motoláncia, que terão seus contratos finalizados em Julho de 2018,
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os quais ja estão capacitados e com o treinamento necessário, sendo de extrema

necessidade para continuidade do funcionamento e habilitação da UPA Carazinho,

bem como os demais serviços prestados com muito êxito a nossa comunKlade.

Por esta motivo, solicita-se a contratação emergencial da equipe para 6

(seis) meses, sendo possível de prorrogação por mais seis meses, com apreciação

sob regime de urgência.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 061, DE 03 DE JULHO DE 2018.

Contrata emergenclalmente servidores
para trabalharem na Equipe Básica e
Moto/Anela do SAMU.

Art. 1.Fica o Podar Execllti~o autorizado a contratar, emergencialmente. nos teonas
do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, servidores. de acordo com a relação abaixo, com
base na lei Compl6mentar n° 07/90, do QU<ldro dos Servidoro:os Efetivos, P<lr8 trabalharem na
Equipe Básica e Motolênda dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência _ SAMU.

N'
"05
05

"

CARGO
Enlermeiro._C_oo_"'_,_"_,_d_m_d_o_~AMU
Condulor do SAMU _
Técnico em Enfermagem do SAMU
Enf""meiro Condutor do SAMU

SALÀRIO- RS
4.717.31
1.526.22
1.953.67
4.717,86

~ l' Os contratos cm",rgenciais lerão vigência pelo penado de seis «(6) meses,
prorrogáveis por igual período. a contar de 31 de julho de 2018,

li 2. Os profissionais contratados deverão eslar previamente aptos pela
Coordenação Estadual de Urgências e Emergências.

Art. 2. As "tribuições e responsabilidades pertinentes aos cargos descritos no Art.10
constam nas leis Municipais nO' 7.327/11 e 7,851/14, ambas com suas "nerações, que indicam:
cargo: atribuiçl:ies sintética e analítica: condiçl:ies de trabalho geral e eSpecilli; reCIl,llamento: forma
e requisrtos,

Art. 3° Fica alterada a forma de recIl,llamento para o cargo de Condutor do SAMU.
conSlante na lei Municipal n" 7,327111, passando de Carteíra Nacional de Habilitaçáo _ Categoria
"AO" parõ Carteira Nadonal de Habilitação _ Categoria "D".

Art 4° As despesas decorrentes desta lei correrão il conta do orçamento da
Sacretaria Municipal da Saúde, através de recursos próprios. repasses estaduais, do Fundo
Estadufll de Saúde e repasses Federais, do Fundo Nacional de Saúde

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Preferlo, 03 de julho de 2018.
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Estado do Rio Grande do Sul

MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO

Setor de Contabilidade e Orçamento

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO N" 5212018

Objeto

Trata-se de aumento da despesa de 1'''''031 em decolTéncid da necessidade de COntr3~ç30
emergencial de profissionais do SAMU,lendo em vista o t~rnllno do rontrato na data 31/07/2018
conforme Oficio 158/2018 da Secretaria Mo,,;cip,,1 d•.•Saúde.

Aumento da Despesa

Confurme mostil no OI1(:io,J Secretaria lIe Saúde justifica o rediJo pora que Os ,,,niços sejam
mantid<.>saté que se estabeleça junto a (lIsliça d" Trabalho a forma mais adequada de rontrillaç~o dos
prnfisslonais. A Lei Orçamentária Anual de 2018 já previu a contrataçã<.> da seguinte equipe para (l
SAMU,

• 1 (Um) Coordenador do SAMU - Enfermeiro 40 hc>ra~

• I {Um) Enf••rrne,ro Condutor SAMU - Enf••nneiro 4-0 horas
• 5 (Cinco) Técnicos em enfennagem do SAMU - 40 horas
• 5 {Cinco} Condutores do SAMU - 40 horas

o aumento de despesa que nao estava previsto na LOA lOlS ~ a "dequação d" sa!<iriu dos se~uintes
CJ,gos:

• Entermeiro condutor SAMU
• TéCrlico de enfennagern

Sendo assim, segue tab",la,

Tabela 1- Vemunstrativa do Cálcuh> Analítica

Técnico de Enfermagem

(antrato atual Contrato novo
Salário Ba5"
Insalubridade
Provis~o13~
Provi~o1/3 f~ria,
P.lron~1 23,14%

TOTAL mensal
Quantidade de técnicos

TOTAL ano 2018

1.72S,02
191,6.
147,43
53,24

399,17

1.953,67
191,62
165,02
59,59

452.08

Diferença
228,65

17.59
6,35

52,91
326,08

1,630,39
8.151,95
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Salilrio Baw
Periculosidade
Pmvisão 139
Provis,ao 1/3 lé,;as
Patronal 23,14%

TOTAL mensal
Quantidade de profissionais

TOTAL ano 2018

2.903.39
871,02
290,34
104,84
671,84

4,711,86
1.415,36
471,79
170,37

1.091,71

Diferença
1814,47
544,34
181,45
65.52
419,87

3.183,95
3.188,95
15.9<14,76

AL~ide Diretrizes Orçamentárias prevê que é nec~~~árioImpacto orpmentario para os casos do art.
16 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a criaçio, expansall {lUaperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-tinancpiro nOe~ercilio em Ql,e deva entrar em ,iRor ~ nos dois ~ubse,!iJ~nt~,.!'ieste
sentido, Ototal eSLint<ldo110ano de 2018 é de R$24,096,;0 (vinte e quatro mil e noventa e seb reai, e
setema centavos),

Class1ficaç.àoOrçament«ria

o 3um••nto da despesa correra por rubrica~ multiorçam••ntirias e de que serão dosponih'lizados l)~
recursos orçamentários e fln'lnce,ros nec~ssários à reoliziI\'ãoda despesa s~ndo Oper'lClonallzodana
forma prevista nOinCISOI.do art. 7" d" !..OA20 18.

LImites fiscais
a} Despesa de Pessoal:
Para os fms do disposto nOcopor do art. 169 da Constituiçdo, a despesa total com pessoal. em ca,ü
pt'riorlo de apuração e em cada ente da Federaç:io, nào poder'; exceder 60% (se"enta por (ento) da
receita corrente liquida, sendo 54% (cinqüenta e qoatro por cento) para" Executivo.Atabela abaixo
ev,dencia o atual gasto d" peS5()~1.bf'n como, o del'<>rrentedo aumento da despesd:

Valor Iniálll .; ValorAluallOA
I.OA~OlS 201S
Ig3,242.000,OO I 183.H2.0110,on
72.107300,00 7l.94731S,31i

'rabcla 4 _Estimativa do Caslo de Pes~oal

U",lte de Ii~stu.de Pessoal..., Poder E:<~CIl~,,,.:.~.-,

RO,oi'" tom-"'~ l.iqu;d.
Coml'mmeUõIl~"to .n,,,I do g.>to, com 1"'''0'1
Ac•.•••dmo no. g<os!O.
Gastos TOl"" PrOlt'taOl>S com O"umen!O ,,0P<>"0
Perttowal JK"ClJet<Idoem ...,!afã"" Rcerita Corrente Uquida
.oiõiõ'Piõ. ,", •. _.ti.~..iOO"iOii Ih,' •• ,_n,""' •••.•••••••••,.rt .••

39,35% .j.(),36%

.,

N~"e Impa<to

19n4~.oon,~"'
~1~17l.;5,':'
H.096,~O

73,971.4H.1)~-_._-
010,37%
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b}Metas Fiscais:
O Aumento da Despesa a despesa criada ou aum••ntada não afetará as mdas ee rt'sultados fIScais

previstas.

Compatibilidade PPA,LDO e LOA

o aumento da despesa tem compatibilidade com o PPA e LOAe prinôpalmentc no inciso 11do art. 51
da Lei de Diretrizes O~ament<\lias para o e~erckio de 2011:1. Com a promulgação da Lei Municipal nO
8.327, de 06 de fevereiro de 2018, foi revogado o requisito proposto pelo inciso I do art. 52 da LDO
Z018, de que somente poderiam ser admitidos servidoreS se ocorre,se a varancla ou a previsão de
[lrovimento de cargos e emp~g(l, públkos que forem incluídos na metodologia de cãlrulo da proposta
orçamentaria e. portanto, a referida despesa atualmente possui compatihilidade [Om PPA,LDa e LOA.

Parecer
No uso de minha, atribuições legais. em cumprimento js detenninações da Le 101/00 e à vista da
referida estimativa de impacto, DECLAROque exi,te reC'Ursospara a eXl.'cuçãodas açiies previ sra. Pa",
in,tntir a dedara\-ão do Senhor Ord<'nador da Desresa,

{I~'Ana Paula De' 19da Costa
Ag~nte de Planeja~ to e Orçamento~

l.IECL\RAÇÀO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO,em cumprim ••nlo au artigo 16, Inciso 11.da L<.>iCnmplementar 101/00, que há previsão na
LOO e Orçam ••nto. ,\nua.1 de ZOl~ e de que Sl.'r!io disponihili7.ado~ oS reçursos orçament:inos e
Ilnancelros nl.'CessanOSa reahtaçao da despesa acima descrita na Peclaraçiio d(l O"partamento de
ContablÍldade, para pagaml.'nlOde acordo com o CT(lnOgramafinanceiro do exercício de 2018.

CarazinhojRS, 04 de julho de 2018

/J/j ry-...:..u
Anelis~Schel Almeida

Ordenadora de Despes",
Serrdária ~unicjpal da Saúde
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