
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

“NOSSA HISTÓRIA, NOSSA FORÇA” 
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OF. GAB. Nº 215                                         Guaíba, 27 de março de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Senhor Presidente: 

 

 

   Ao cumprimentá-lo, remetemos para apreciação dessa Casa 

Legislativa, o Projeto de Lei nº 038/2014, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar emergencialmente 06(seis) condutores socorristas e 06(seis) 

enfermeiros socorristas e dá outras providências”. 

 

   

   Sendo o que tínhamos para o momento e contando com o habitual 

apoio desta Casa Legislativa, saudamos Vossa Excelência e subscrevemos. 

 

 

                                                         

        

            Atenciosamente. 

 

 

 

 

                    HENRIQUE TAVARES 

                                     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Exmo. Sr. 

Ver. ALEX SANDRO MEDEIROS DA SILVA, 

M. D. Presidente da Câmara Municipal 

Guaíba/RS 
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PROJETO DE LEI Nº 038/2014 – REDAÇÃO FINAL 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar emergencialmente 06(seis) 

condutores socorristas e 06(seis) 

enfermeiros socorristas. 

 

   Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, com base no art. 37, IX, da 

Constituição Federal, autorizado a contratar por tempo determinado  06(seis) condutores 

socorristas e 06(seis) enfermeiros socorristas  

 

 Art. 2º O prazo de contratação do profissional de que trata o art. 1º será 

de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado, em caso de necessidade, por igual período. 

 

                        Parágrafo Único – A contratação dos Profissionais será efetivada após 

processo seletivo simplificado, com chamada por edital através de divulgação, analises 

curricular e entrevista pessoal do candidato 

 

 Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

  

 Órgão: 09 – Secretaria Municipal da Saúde 

 Unidade: 0905 – Fundo Municipal de Saúde - FMS 

 Fnção: 10 – Saúde 

 Sub Função: 301- Atenção Básica 

 Programa: 0313– Guaíba Abraça Família 

 Atividade: 6003 – Funcionamento da Saúde 

Dotação: 3319011000000 – Venc. e Vantagens Fixas 

Reduzido: 11441-3 - Obrigações 

 

 

Art. 4º Os contratos são de natureza administrativa, ficando assegurados 

aos contratados os direitos elencados no Estatuto dos Servidores Municipais, Lei nº 

2.586, de 20 de abril de 2010.  

 

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

 

 

 Gabinete do Prefeito de Guaíba/RS, em  

 

 

                                                  

 

                                                     HENRIQUE TAVARES 

                                                                                                        Prefeito Municipal 
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Exposição de Motivos 

Projeto de Lei nº 038/2014 

                               

 

 

 

 

   Senhor Presidente,  

   Nobres Vereadores: 

 

 

 

    Temos a honra de submeter à apreciação dessa Augusta Casa, o 

incluso Projeto de Lei nº 038/2014, que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar emergencialmente 08(oito) médicos socorristas, 

06(seis) condutores socorristas e 06(seis) enfermeiros socorristas e dá outras 

providências”. 

 

 

  O presente Projeto de Lei, uma vez aprovado permitirá ao 

Executivo Municipal implementar mais uma unidade avançada de atendimento 

pré hospitalar móvel – SAMU, mantendo em funcionamento equipes de 

atendimento pré hospitalares móveis, para reforço às atividades do SAMU 192 

na região Carbonífera e Costa Doce. 

 

  A necessidade premente decorre da necessidade de cobertura dos 

atendimentos de urgência nas rodovias que tiveram fim da concessão dos 

pedágios. Oportuno mencionar, que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado. 

 

  Nesse sentido:  

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

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

 

  Cumpre salientar que o recurso a ser direcionado ao pagamento 

dos socorristas ora contratados, será repassado pelo Estado do Rio Grande do 



 

Sul ao Município, no valor mensal de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil 

reais) para o custeio de medicamentos e de materiais 
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     Nesta senda, necessário a contratação de forma emergencial,  

priorizando e permitindo a continuidade ao socorro médico de emergência nas 

estradas, tendo como carga horária para os médicos socorristas  12h/semanais; 

aos condutores socorristas, a carga horária de 30h/semanais e aos enfermeiros 

socorristas, a carga horária de 30h/semanais. 

 

    

  Na expectativa de contar com o apoio dos nobres Representantes 

desta Casa do Povo, para que analisem e deliberem sobre o projeto proposto com 

a diligência necessária à importância do que propomos, renovamos nossos 

protestos de alta estima e consideração. 

 

  Gabinete do Prefeito Municipal, em 27 de março de 2014. 

 

 

 

 

 

HENRIQUE TAVARES 

                    Prefeito Municipal 

 

 

 

 


