
 

 

 

 
 

                       PROJETO DE LEI Nº 193/2018. 

 

Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo 

prazo de 01 (um) ano, prorrogável, por igual período, 

servidores para o SAMU, em caráter emergencial e 

temporário. 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte, 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar pelo prazo de um ano, prorrogável, por 

ato administrativo do Chefe do Poder Executivo, por igual período, nos termos do inciso IX do art. 

37 da Constituição Federal, para atuarem na Rede de Urgência e Emergência – SAMU, servidores 

conforme a quantidade, cargo, instrução, carga horária e vencimento a seguir discriminados: 

 
CARGO INSTRUÇÃO NÚMERO HORAS REMUNERAÇÃO 

ENFERMEIRO 
Curso Sup. de Enfermagem 

com Registro no COREN 
05 36 R$ 2.023,37 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Curso Téc. em Enfermagem 

com Registro no COREN 
10 36 R$ 1.241,91 

MOTORISTA DE VIATURA ESPECIAL Ensino Fundamental 15 36 R$ 1.170,79 

TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULA- 

ÇÃO MÉDICA E OPERADOR DE FROTA 
Ensino Fundamental 05 36 R$ 1.002,54 

HIGIENIZADOR E SERVIÇOS GERAIS Ensino Fundamental 02 36 R$ 1.002,54 

 

Art. 2º Os servidores contratados pela presente Lei serão, prioritariamente, os que já fazem 

parte da Rede, uma vez que os mesmos já foram selecionados e capacitados para atuarem nas 

urgências pré-hospitalares e nos serviços de regulação e socorro, e serão lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência. 

 

Art. 3º A contratação dos servidores na forma desta Lei será de acordo com o grau de 

instrução e atividades funcional a ser exercida. 

 

Art. 4º Os contratos de que trata o presente diploma legal serão da natureza administrativa, 

ficando assegurado aos contratados os direitos previstos na Lei Municipal nº 3.375/97 e na Lei 

Municipal nº 2.294/84, naquilo que couber. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com a produção de seus efeitos a 

contar de 1º de janeiro de 2019. 



 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 10 de dezembro de 2018. 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

CLEMENTINO MOLINA 

Chefe de Gabinete 



 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

Senhores Vereadores, 

 
 

O Presente Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Colenda Casa 

Legislativa, tem por finalidade, solicitar autorização para o Poder Executivo contratar profissionais, 

pelo prazo de um ano, a contar de 1o janeiro de 2019, prorrogável, por ato administrativo do Chefe 

do Poder Executivo, por igual período, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, 

para atuarem na Rede de Urgência e Emergência – SAMU, conforme a quantidade, cargo, 

instrução, carga horária e vencimento descritos no art. 1º. 

 

Os referidos profissionais, desempenharão atividades e serão lotados na Secretaria 

Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência. 

 

O direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. 

Trata-se de um direito público subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 

generalidade das pessoas. In verbis: 

 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

 
 

Observa-se a obrigação do município garantir o acesso à saúde aos que dela necessitam. 

 

Considerando a importância de um serviço de saúde contínuo, o qual minimiza os 

problemas oriundos das enfermidades, o Poder Executivo vem solicitar autorização legislativa para 

contratação de profissionais capazes de prestar um serviço público essencial com qualidade. 

 

Sinale-se que já deixamos a possibilidade de prorrogação, por se tratar de um serviço de 

urgência e emergência, e em função de se tratar no período de término de mandato. 

 

O serviço tem como missão atender urgências e emergências de natureza: clínica, 

traumática, pediátrica, obstétrica e psiquiátrica. 

 

Vale ressaltar que para ingressar no S.A.M.U, todos os profissionais receberam capacitação 

específica para atuar nos atendimentos às urgências pré-hospitalares. 

 

Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância para a Comunidade Bageense, 

em vista disso é que contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Excelências na 

análise e aprovação deste projeto de Lei. 



 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 10 de dezembro de 2018. 
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