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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 21 de novembro de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Miucio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 089/18

Senhor Presidente'

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

089118, desta data, que ContraIa emergencialmenle servidores para trabalharem na Equipe

Básica e Motolância do SAMU, para apleciação sob Regime de Urgência.

Exposição de MotiVOS'

o projeto de lei ora apresentado visa solicitar a renovação da contratação

emergencial dos profissionaiS que aluam no SAMU. devido a necessidade de continuidade

dos serviços, lendo em vista que a Lei Municipal nO 6372 terá sua vigência expirada em

31/1212018

Conforme mencionado no projeto de lei que originou a Lei em çomento.

aguardava-se, naquela ocasião, definição por parte do Ministério Publico do Trabalho

quanto 11forma de contratação para os profissionais em tela, que não seja concurso publico,

tendo em vista o Serviço do SAMU 192 ser um Programa, o qual pode a qualquer momento

ser extinto. ficando assim com toda a responsabilidade orçamentária de pagamento, não

tendo mais a participação dos demais emes federativos no custeio do referido serviço.

Diante desta preocupação. o Municipio buscou nova audiência, ocorrida em

28 de agosto passado. da qual er'lviamos cópia do Termo de Audiência. obteMo parecer

favorável da Procuradora do Trabalho, Ora. Priscila Dibi Schvarcz, para a contratação

emergencial até 31.03,2019 e após, de forma terceirizada

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro

Atenciosameme.
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PROJETO DE lEI N° 089, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Contrafa emergencialmente servidores
para trabalharem na Equipe Básica e
Motolância do SAMU.

Art. '" Fica o Poder E~ecutivo autorizado a contratar, emergencialmente. nos
lermos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, servidores, de acordo com a relação
abaixo, com base na Lei Complementar nO 07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos. para
trabalharem na Equipe Básica e Motolância dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência -
SAMU,

N'
01
05
05
01

CARGO- ---
Enfermeiro Coordenador do SAMU------ -
Condulor do SAMU
Técnico em Enferma em do SAMU
Enfermeiro Condulor do SAMU

SALÁRio - R$------
4.717 31
1 526.,.22
1.953,67
4.717,86

li 13 Os contratos emergenciais lerâo vigência até 31 de março de 2019, a contar
de 31 de dezembro de 2018

~ 2° Os profissionais contratados deverão estar previamente aptos pela
Coordenação Estadual de Urgências e Emergéncias.

Art, 2' As atribuiçlies e responsabilidades perllnentes aos cargos descritos no
Art,'" constam nas Leis Municipais r'I" 7.327/11 e 7.851114, ambas com suas alterações, que
indicam: cargo; atribuições sintética e analítica; condições de trabalho geral e especial,
recrutamento forma e requisitos

Art. 3" As despesas decorrentes desta Lei correrão ã conta do orçamento da
Secretaria Municipal da Saúde, através de recursos próprios, repasses estaduais. do FUr'ldo
Estadual de Saude e repasses Federais, do Fundo Nacional de Saude.

Ar!. 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZ.JNHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚOE

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N9 006jZ018

Objeto

Tr~t~-se d~ contr~tação emergencial dos profiss;on~i\ do SAMU equipe ba\ic~ e

motolânci~. conforme wiidtação do gabinete d~ Secret~ria Municipal de Saúde atraves do

ofício n~ 335/1018, em ~n"'~O_ A inform~ç;io relere-se ~o periodo de 01/01/1019 ate

H/03/2019,

Metodologia de (;)Icl,llo da Despesa

A equipe do SAMUbasico e motoiância compreende os seguintes profissionais:

• 1 (um) enfermeiro condutor SAMU

• lll,lm) enfermeiro coordenador SAMU

• S (cinco) tecnico> de enferm~gem SAMU

• S (cinco) condutor SAMU

A equipe já foi devidamente previst~ na propost~ de lei Orçamenlári~ Anual p~ra

,019, estando assim, dispensada de impacto fin~nceiro_ De acordo com a lei de Direl":es

Orçament;jrias de 2019, enquanlo não aprovada a Lei Orçamentária de ,019, os valores

consignados no respectivo Projeto de Lei poderão ser utilil~dos para demon'trar. quando

exigivel, a previsão orçamenlaria

Além di55o, cabe frisar que quanto ao limite de despes~ de g~sto com pessoal, não

excede o Iimile p••.•visto na Constituição federal. est~ndo devidamente demon,trado no

Projeto de Lei Orçamentália Anual envi~do paf~ a apreciação e aprovaç;io pela Câmara de

Veleadore._

P~recer

No 1,1>0de minhas ~tribllições legais, em cumprimento às determin.çôes d~ LC101/00

e à vista d~ r",ferid~ estimaliva de imp~cto. DECLAROexistir recursos par~ ~ f'xecllção dos

"6,, "" ;"''",,. d,,'"'''' doS,"I>"O'd,"º.' da Oewesa,

ANil PAULAOEN~ 6DACOSTA
Allentp de Pia~ent e Orçamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso li, da Lei Complementar 101/00, Que hoi
pre\li,~o na lOO e Orçamento Anual de 2018 e de que ser~o disponibilizados05 recurse,
orçamentário. e financeiros nece"i1riQs à realilação da despe,a acima descrita na Dedaração
do Departamento de Contabilidade, para pagamento de acordo com o cronograma financeifO

do exerckio de 2018.

Car.,inho, 12 de novembro de 2018.
,/',; ,
_.' C>->-~'''''
Anelise S. Almeida

Ordenado'. de Despe""
Secretária Municipal da Saúde
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MINIST RIO PUBUCO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL 00 TRABALHO _ 4- REGIÃO

PROCURADORIA 00 TRABALHO NO MUNIC1PIO DE PASSO FUNDO

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos 28 dias do mês de agoslo de 2018, as 14h45mín. na sede

da Procuradoria do Trabalho no mooiclpio de Passo Fundo, da Procuradolia

Regional do Trabalho da 4" Região, nos autos do PAJ 000458.2009.04.00111

lAçA0 Civil Pública 0056700-46.2008.5.04.0561), ql1e tramita perante ti Procu-

radora do Trabalho, DnI. Prisella OIbl SchVlrQ., COfr"4)areceuo MUNlClplO

DE CARAZINHOIRS, CNPJ 87613.535/0001_16, representado pelo Sr. Milton

Schmib:, prefeito, CPF 584.588.168-49, presente a Sf'I. Anelise 5chel1 AI.

meida. Secretária de saúde, CPF 624.143.05Q.53, accmpanhado dos advoga-

dos Dr. GUlltllvOViapianl, OABlRS 98.226 e Or. Tarso Devlncen.zl Silvelra,

OABlRS 53.950, e-mail depjuridico@carazinho.f1l.gov.bf. gabinetecaran--

nho.f1l.gov.br, larso@çarazinho,fS.gov.br, telefone (54) 3331-2699 (prefeitur.l)
(54) 99655-6553 (Milton).

I) O MuniCipio requer a d~açao do prazo para curnprimeoto da

obrigação prevista na c1áu5IJ1a1-, 'd' do a~ordo firmado em 27/06f2()17, li fim

de que reste e1astecicloate 31/1012018. Deliro,

11)ElIdarece-se que, ralativamente aos serviços de saúde, o

acordo firmado em 2710612017,por força dos d;spositivos legaIS que regem a

matélia, somente abrange os sefViços de saúde relativos .ti atenção básiCa de

saúde, serviços de aten~ pl'imária - Unidades Básicas de Saúde. Eslrategla

de Saúde da Família, Pronto Atendimento e Pronto-Socorro, os quais obrigato-

riamente devem SIlf executados por servidores públi(;QsmunicipaIS devidamen-

te submetidos e aprovados em COflCUrsopUblico,

No que tange aos serviços de saúde caracteriZados como Mé-

dia li Alta Complexidade - MP.C.e admitida li complemen!9ção elos rviços de

mailto:depjuridico@carazinho.f1l.gov.bf.


MINIST RIO PUBliCO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL 00 TRABALHO - 4" REGIAO

PROCURADORIA 00 TRABALHO NO MUNIC1PIO DE PASSO FUNDO

saúde públiCa pela iniCiativa privada, mediante a obsefVAocia do disposto no

art. 199 940 da CFta8. na Lei n. 8080190 e na Portaria GM-MS 103412010, sen-

do, pois, imprescindível a comprovaçao de que as disponibilidades do Sistema

SUS s&o insuficientes para garantir a cobertura assistenCIal a popuJaçao de

uma determinada ãrea,

Até 31 de marco de 2019, a manutenção das contratações dos

servidores vinculados ao SAMUfAmbulância de Suporte Básico na forma como

em que hoje estao estabelecidas n~ caracterizará descumpMmel1lo dos ter-

mos de acordo firmado em 2710612017, obser-..ar1dl)-$8que neste perlodo o

Municlpio devera adotar medidas com vistas ao oumprimento in!egral do dis-

posto na lei n. 8080190e na Portaria GM-MS 103412010.

111)No D!!ZO tkl 3q diaB, o MuniClpio comprovará o cumpri-

mento do: .) Item "a" - Capituklll - Ata de Audiência de 2710612017 (aquisição

de van ou micr0-6mbus): b) item 'b' da audiência datada de 06/1212017, com

alterações dadas peb despacho (Doc. 3259.2018): aquisiçAo de materi-

aisfinstrumentos para a unidade de prooto atendimento

IV) Relativamente à adesivagem do veiculo deverá constllr a

informação de que o wlculo foi doado pelo MPT, com utilizaçlio da arte abaixo

indicada:

I"MPT Mlnl$Wtio PUblic:o do Tratwllho..v fiO RIo G••••nck do Sul

,p

\

Nada mais, enoerrou-se as 15h10min a presente audiênCIa do

que, para constar, foi lavrado o presente Termo, em 2 (duas) vias de ~ual teor
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MINIS RIO PUBlICO 00 TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO - 4" REGIÃO

PROCURADORIA 00 TRABALHO NO MUNlClplO DE PASSO FUNDO

e forma que, apóS IKlas e achadas conformes, vao <Issinadas pelos pre~s.

E~ MônicaSteffens.secretariei

Represen

l=iJ;o
Sra.Anel '""I~icla

CP 4.143.050-53
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