
 

PROJETO DE LEI Nº 038/2018, DE 19 DE SETEMBRO  DE 2018. 

 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL DE UM TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM SOCORRISTA PARA O 

SAMU SALVAR. 
 

  Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar de forma emergencial 1 (um) 

Técnico de Enfermagem Socorrista para o programa SAMU SALVAR, por processo seletivo 

simplificado. 

 

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

Técnico de Enfermagem Socorrista para a SAMU 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. 

 

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

sendo que o 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 Técnico de Enfermagem Socorrista é de R$ 1.458,68 (mil 

quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) sujeitos a insalubridade, 

assegurado ainda ao contratado o constante na Lei Municipal n°1.120/95, em seu art. 287. 

 

  Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo autorizado a estender a este 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: 

07.02- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 

ATIVIDADE:10.302.0124.2.060.000 SAMU 

ELEMENTO DESPESA: 31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

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


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

  

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

 

Visto em 19/09/2018 

 

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT 

Prefeito de Cândido Godói 



JUSTIFICATIVA 

(PL nº 038/2018) 

 Exmos(as). Senhores(as) Vereadores(as):  

    Encaminhamos o Projeto de Lei nº 038/2018, que dispõe sobre a contratação 

emergencial por tempo determinado de um Técnico de Enfermagem Socorrista para atender o Programa 

SAMU. 

 Ocorre que a técnica de enfermagem socorrista JOSIANE HENZ, encaminhou 

atestado médico pelo período de quatro meses e meio, devido a gestação de risco. 

 Diante desse fato há a necessidade de substitui-la, por isso a solicitação de 

mais um Técnico em Enfermagem Socorrista. Com essa autorização o serviço não será prejudicado. 

    No mais, nos remetemos às justificativas dos demais projetos de lei já 

encaminhados relativos a contratação de pessoal para o SAMU, sempre demonstrando a elementar 

importância desse serviço. 

    Portanto justifica-se o interesse público deste projeto de lei pela necessidade de 

garantir o bom atendimento a todos que necessitam do vital serviço do SAMU.  

Cândido Godói, RS em 19 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT 

Prefeito de Cândido Godói 


