
PROJETO DE LEI Nº 020/2018, DE 02 DE MAIO DE 2018. 

 

 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL DE 01 (UM) MOTORISTA 

SOCORRISTA PARA O SAMU SALVAR. 
 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar de forma emergencial 01 (UM) 

Motorista Socorrista para o programa SAMU SALVAR, mediante processo seletivo simplificado. 

 

  § 1º Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a contratação de 

Motorista Socorrista para Secretaria Municipal de Saúde SAMU Salvar para atender a necessidade 

inadiável da execução das atividades de atendimento pré-hospitalar e socorro móvel no Município de 
Cândido Godói, Campina das Missões e São Paulo das Missões, sob responsabilidade do primeiro. 

  § 2º Por ocasião de interrupção, suspensão ou resolução do convênio celebrado com o 

Ministério da Saúde, a contratação estará automaticamente extinta, dando fim imediato à contratação 
efetuada. 

§ 3º A contratação supra é de caráter emergencial e de urgência, com tempo de duração 

limitado a 12  (doze) meses, conforme art. 285 da Lei Municipal n°1.120/95. 

 

  Art. 2º A carga horária de trabalho será cumprida em sistema de revezamento, sendo que 

cada profissional exercerá plantões de 06 horas corridas e ou 12 horas corridas, conforme escala a ser 
estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde. 

  Parágrafo Único. Havendo necessidade poderá ser alterada a forma de revezamento de 06 

ou 12 horas para outro sistema que atenda as determinações do programa. 

 

  Art. 3° A remuneração do Motorista Socorrista é de R$ 1.539,72 (um mil quinhentos e 

trinta e nove reais e setenta e dois centavos) sujeitos a insalubridade, e ainda assegurado ao contratado, o 

constante na Lei Municipal n°1.120/95, em seu art. 287. 

 

  Parágrafo Único. Havendo revisão geral, fica o Poder Executivo autorizado a estender a 

estes a revisão geral que for concedida aos servidores municipais.  

 

 Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias 

da Secretaria Municipal de Saúde, sendo: 

07.02- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 

ATIVIDADE:10.302.0217.2060.000 SAMU UNIAO 

ATIVIDADE 10.302.0217.2060.000 SAMU ESTADO 

ELEMENTO DESPESA: 31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

                                                                                              

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

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/9231531/art-3-da-lei-1858-07-alvorada


 

 Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS em ...                  

                              

Visto em 02/05/2018. 

 

 

 

 

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT 

Prefeito de Cândido Godói 



 

 

 

JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI Nº 020/2018 

 

 

Sr. Presidente, demais Vereadores e Vereadoras,  

 

 

Encaminhamos o presente Projeto de Lei, objetivando a autorização para a 

contratação emergencial, por tempo determinado, de 01 (um) Motorista Socorrista para atender o 

Programa SAMU SALVAR, para a substituição do servidor Cesar Luiz Backes, devido ao 

pedido de exoneração do mesmo. 

 

  A contratação obedecerá a classificação do Processo Seletivo Público nº 02/2018. 

   

  Diante do exposto, pedimos a aprovação urgente do presente Projeto de Lei, para 

manter a continuidade serviço do SAMU aos munícipes godoienses, campinenses e paulistanos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

    

 

 

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT 

Prefeito de Cândido Godói 

 

 


