LEI Nº 3.508, DE 20 DE AGOSTO DE 2015.
Cria cargos que menciona no Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU, da Lei nº 2.407/2006 e suas
alterações e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Encruzilhada do Sul,
FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte LEI:
Art. 1º É criado, no Quadro de Servidores do Município – Lei Municipal nº
2.407/2006 os cargos de Condutor de Veículos de Urgência do SAMU; de Técnico
de Enfermagem do SAMU e Enfermeiro Assistencial do SAMU:
Padrão
5
5

Cargo
Condutor de Veículos de Urgência do
SAMU
Técnico de Enfermagem do SAMU

Nº Cargos
05

Vencimento R$
1.572,60

05

1.572,60

Parágrafo Único. As especificações da categoria funcional constam no
Anexo I, parte integrante desta Lei.
Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão as expensas da
seguinte dotação orçamentária: 2081. 31.90.11 e 2082 – 31.90.11.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal, em Encruzilhada do Sul, 20 de agosto de 2015.

Laíse de Souza Krusser,
Prefeita Municipal.
Registre-se e publique-se.
Pedro Florisbal Machado,
Secretário Municipal da Administração.
Pedro Paulo Soares,
Secretário Municipal de Saúde e Meio Ambiente.

ANEXO I
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES E EXIGÊNCIAS DOS CARGOS
CONDUTOR DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA DO SAMU
ATRIBUIÇÕES:
1. Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e
transporte de pacientes;
2. Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do
mesmo;
3. Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de
regulação médica e seguir suas orientações;
4. Conhecer a malha viária local;
5. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde
integrados ao sistema assistencial local;
6. Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;
7. Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;
8. Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;
9. Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro
e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;
10. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho,
conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada
do seu substituto;
a) a substituição do plantão deverá se fazer na base; em caso de um
atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma hora além da
escala, o Condutor-Socorrista poderá solicitar a substituição no local do
atendimento;
b) as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser
realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por
ambas as partes, e entregue ao Enfermeiro Chefe ou seu substituto, com
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;
c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes,
a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente.
11. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões
determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência;
12. Tratar com respeito e coleguismo os outros Médicos, Enfermeiros,
Técnicos em Enfermagem e Condutores, liderando a equipe que lhe for delegada
com ordem e profissionalismo;
13. Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e
instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na
preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais servidores, sendo
responsável pelo mau uso;
14. Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação permanente
e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso
adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;
15. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;

16. Participar das reuniões convocadas pela direção;
17. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado
pela direção técnica;
18. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidálos ou conspirar contra os mesmos;
19. Acatar as deliberações da direção técnica.
Exigências:
Profissional de nível básico, habilitado a conduzir veículos de urgência
padronizados pelo código sanitário e pela portaria Ministerial MS 2048/GM de 5 de
novembro de 2002, como ambulância, obedecendo aos padrões de capacitação e
atuação previstos nesta Portaria. Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria
D, ensino fundamental completo e experiência de, no mínimo, dois anos como
motorista; Ser maior de vinte e um anos, com disposição pessoal para a atividade;
Equilíbrio emocional e autocontrole; Disposição para cumprir ações orientadas;
Capacidade de manter sigilo profissional; Capacidade de trabalhar em equipe;
Disponibilidade para a capacitação inicial do SAMU; O Condutor-Socorrista deverá
trabalhar uniformizado em todo o período de trabalho; O local de trabalho do
Condutor-Socorrista será nas Unidades Móveis do SAMU. Certificado do Curso
para capacitação de condutores de veículos de emergência (art. 145 – CTB.
Resolução do CONTRAN nº 168/2014). Certificado dos Cursos de BLS (Basic Life
Suport)/Suporte Básico de Vida e APH (Atendimento Pré-Hospitalar), de no mínimo
20 horas, realizado por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC.
Condições de Trabalho:
Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais.
Especial: sujeito a trabalho em regime de plantões.
Recrutamento:
Concurso público.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU
Atribuições:
O Técnico em Enfermagem atuará em diversas atividades dentro do SAMU,
tendo capacitação específica para cada atividade. Poderão atuar como Técnico em
Enfermagem de uma Unidade de Suporte Básico de Vida, como Técnicos
Auxiliares de Regulação Médica e como Rádio-Operadores e Controladores de
Frota.
Nas atividades em Unidades de Suporte Básico de Vida:
1. Conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e
medicamentos disponíveis na ambulância e realizar manutenção básica dos
mesmos;
2. Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos e medicamentos
da unidade móvel, seguindo os padrões estabelecidos e mantendo a unidade e
Mochilas de Atendimento em perfeito estado de conservação e assepsia;
3. Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de
regulação médica e seguir suas orientações;
4. Conhecer a estrutura de saúde local;
5. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde
integrados ao sistema assistencial local;
6. Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;
7. Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;
8. Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;
9. Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro
e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde;
10. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho,
conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada
do seu substituto;
a) a substituição do plantão deverá se fazer na base; em caso de um
atendimento prolongado, que exija permanência por mais de uma hora além da
escala, o Técnico em Enfermagem poderá solicitar a substituição no local do
atendimento;
b) as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser
realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por
ambas as partes, e entregue ao Diretor Técnico ou seu substituto, com
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;
c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes,
a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente.
11. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões
determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência;
12. Tratar com respeito e coleguismo os outros Médicos, Enfermeiros,
Técnicos em Enfermagem e Motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada
com ordem e profissionalismo;
13. Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e
instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na

preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais servidores, sendo
responsável pelo mau uso;
14. Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada
e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso
adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;
15. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
16. Participar das reuniões convocadas pela direção;
17. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado
pela direção técnica;
18. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidálos ou conspirar contra os mesmos;
19. Acatar as deliberações da direção técnica;
20. Participar da formação inicial e de, no mínimo, 80% (oitenta por cento)
dos cursos de educação continuada oferecidos.
Nas atividades como Técnico Auxiliar de Regulação Médica(TARM):
1. Atender a solicitações telefônicas da população;
2. Anotar informações colhidas do solicitante, segundo questionário próprio;
3. Prestar informações gerais ao solicitante;
4. Estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de
atendimento pré-hospitalar;
5. Estabelecer contato com hospitais e serviços de saúde de referência a
fim de colher dados e trocar informações, anotar dados e preencher planilhas e
formulários específicos do serviço;
6. Obedecer aos protocolos de serviço; atender às determinações do
Médico Regulador;
7. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde
integrados ao sistema assistencial local;
8. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho,
conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada
do seu substituto;
a) a substituição do plantão deverá se fazer na base;
b) as eventuais trocas de plantão da escala de serviço deverão ser
realizadas mediante preenchimento e assinatura de um formulário próprio, por
ambas as partes, e entregue ao Enfermeiro Chefe ou seu substituto, com
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas;
c) no caso de não haver troca oficial de plantão por opção das duas partes,
a responsabilidade é do profissional que estava escalado originalmente.
9. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada e saída aos
plantões determinados, com o mínimo de quinze minutos de antecedência;
10. Tratar com respeito e coleguismo os outros Médicos, Enfermeiros,
Técnicos de Enfermagem e Motoristas, liderando a equipe que lhe for delegada
com ordem e profissionalismo;
11. Utilizar-se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e
instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na
preservação do patrimônio e servindo como exemplo aos demais servidores, sendo
responsável pelo mau uso;

12. Manter-se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada
e congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso
adequado dos equipamentos da central de regulação;
13. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
14. Participar das reuniões convocadas pela direção;
15. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado
pela direção técnica;
16. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri-los, dilapidálos ou conspirar contra os mesmos;
17. Acatar as deliberações da direção técnica;
18. Participar da formação inicial e de, no mínimo, 80% (oitenta por cento)
dos cursos de educação continuada oferecidos; o não-cumprimento acarretará em
sanções sujeitas ao desligamento do profissional.
Exigências:
Profissional com Ensino Médio completo e curso regular de Técnico em
Enfermagem, titular do certificado ou diploma de Técnico de Enfermagem,
devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição,
possuir experiência de no mínimo dois anos como Técnico de Enfermagem;
Disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole;
disposição para cumprir ações orientadas; capacidade de manter sigilo profissional;
capacidade de trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação inicial do
SAMU. Experiência mínima comprovada de dois anos de trabalho como
Técnico; O local de trabalho do Técnico de Enfermagem será na sede do SAMU
(central de regulação) e nas unidades de Suporte Básico nos Municípios.
Certificado dos Cursos de BLS (Basic Life Suport)/Suporte Básico de Vida e APH
(Atendimento Pré-Hospitalar), de no mínimo 20 horas, realizado por Instituição de
Ensino reconhecida pelo MEC.
Condições de Trabalho:
Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais.
Especial: sujeito a trabalho em regime de plantões.
Recrutamento:
Concurso público.

