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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 28 de fevereiro de 2020.Of. n° 018/20-GPC

CAMARA MUNICIPAL '' 
DE Cwm(2oExcelentíssimo Senhor,

Ver. Gian Pedroso,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Protocolo n*
Hora—44;'C-X/- 

0 2 MS. »

u^fl/ÍX^AÁÁjJyO
Ass.:

Encaminha Projeto de Lei i>° 008/20

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 008/20, desta 

data, que Contrata emergencialmente servidores para trabalharem na Equipe Básica e Motolância do 

SAMU, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

A contratação emergencial de profissionais para atuar na Equipe Básica e Motolância da 

SAMU deve-se em decorrência da necessidade de continuidade dos serviços junto à Secretaria 

Municipal da Saúde, que tem contrato até 31/03/20. A contratação não implica em despesa nova no 

orçamento, pois já foi prevista a continuidade dos serviços.

Tal Solicitação justifica-se no fato de manifestação do MPT 4a Região, através da carta 

de Notificação n°9304.2019. Após a concordância do MPT em que as contratações não sejam na forma 

de concurso público, tendo em vista o serviço do SAMU 192 ser um programa, o qual pode a qualquer 

tempo ser extinto, ficando assim o Município com toda a responsabilidade orçamentaria de pagamento, 

não tendo mais a participação dos demais entes federativos no custeio do referido serviço, far-se-á 

estudo para a terceirização destes profissionais. Havendo parecer favorável, a equipe técnica da 

Secretaria Municipal da Saúde, juntamente ao setor de Licitações, Controle de Orçamento, Secretaria 

Municipal da Administração e Departamento Jurídico estará estudando a possibilidade de Chamamento 

Público para atender ás três modalidades de atendimento do SAMU, quais sejam suporte Básico, 

avançado e Motolância.

Sendo assim, o presente pedido visa recontratar os profissionais que já atuam no SAMU 

Suporte Básico, os quais já estão capacitados e possuem o treinamento necessário, sendo de extrema 

necessidade para que os serviços tenham continuidade e sejam prestados com êxito a nossa 

comunidade.

Atenciosamente.
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PROJETO DE LEI N° 008, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

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

Contrata

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, 
com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, servidores , de acordo com a 
relação abaixo, com base na Lei Complementar n°07/90, do Quadro dos Servidores 
Efetivos, para trabalharem na Equipe Básica e Motolância dos Serviços de Atendimento 
Móvel de Urgência-SAMU.

SALARIO-R$N° CARGO
01 Enfermeiro Coordenador do SAMU 5.159,72

Condutor do SAMU05 1.669,35
Técnico em Enfermagem do SAMU05 2.136,90

Enfermeiro Condutor do SAMU01 5.160,32

§ 1o Os contratos emergenciais terão vigência por seis(6) meses, a contar 
de 01 de abril de 2020, prorrogáveis por igual período.

§ 2o Os profissionais contratados deverão estar previamente aptos pela 
Coordenação Estadual de Urgências e Emergências.

Art. 2o As atribuições e responsabilidades pertinentes aos cargos descritos 
no Art. 1o constam nas Leis Municipais n°7.327/11 e 7.851/14, ambas com suas 
alterações, que indicam: cargo; atribuições sintética e analítica; condições de trabalho 
gera! e especial; recrutamento: forma e requisitos.

Art. 3o 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. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de Fevereiro de 2020.

Prefeito
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N° 002/2020

Objeto

Trata-se da solicitação de impacto orçamentário para a contratação emergencial dos 
profissionais do SAMU BÁSICO, conforme ofício n°012/2020, em anexo.

Parecer

No uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC 101/00 
informamos que os cargos previstos na Lei Orçamentaria Anual de 2020 são os 
seguintes:

• Um enfermeiro coordenador do SAMU
• Um enfermeiro condutor do SAMU
• Cinco técnicos de enfermagem do SAMU
• Cinco condutores do SAMU

Sendo assim, o impacto orçamentário para estes cargos fica dispensado, tendo 
vista já ter entrado na metodologia de cálculo do Orçamento de 2020 

■- referida despesa tem compensação financeira. Informo ainda que a despesa está 
i adequada com a lei orçamentária anual de 2020, possuindo dotação suficiente 

serão ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, especialmente ao limite 
i de gasto de pessoal e de resultado primário e nominal.
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Carazinho, 27 de fevereiro de 2020
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