
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Santo Antonio 
U M A N O V A C I D A D E 

L E I N° 4.616, DE 25 DE JANEIRO DE 2005 

"AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DA LUZ, 
Prefeito Municipal de Santo Antônio da Patrulha, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei 

Art. I o. É o Prefeito Municipal, na condição de Presidente do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios do Litoral Norte - CIS-AMLINORTE, em 

razão de excepcional interesse público, para atender necessidade temporária decorrente do 

Convênio n° 046/2004, celebrado com o Estado do Rio Grande do Sul, autorizado a contratar 

servidores em quantidades, funções, salários mensais e prazos a seguir discriminados: 

I - pelo prazo de 03 meses: 

Quantidade Função Salário básico mensal 

08 Médico 4.380,00 

06 Enfermeiro 3.700,00 

06 Motorista 1.400,00 

II - pelo prazo de 12 meses: 

Quantidade Função Salário básico mensal 

08 Médico Regulador 4.080,00 

06 Rádio Operador 1.550,00 

06 Telefonista 850,00 
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01 Responsável Técnico - Médico 8.597,00 

01 Responsável de Enfermagem 6.143,00 

01 Coordenador Administrativo 5.335,00 

01 Oficial Administrativo 3.758,00 

01 Auxiliar Administrativo 1.107,00 

Parágrafo Único - As especificações (atribuições, carga horária semanal, condições 

de trabalho e requisitos para ingresso) constam dos anexos I ao XI, que fazem parte integrante da 

presente Lei. 

Art. 2 o. Os contratos de que trata o art. I o serão de natureza administrativa, ficando 

assegurados aos contratados os direitos previstos na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 3 o. A despesa decorrente desta Lei será atendida por conta do orçamento de que 

dispõe o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Associação dos Municípios do Litoral Norte - CIS-

AMLINORTE. 

Art. 4 o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

l odejaneirode2005. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 25 de janeiro de 2005 

JOSE FRANCI 

Prefer 

RREIRA DA LUZ 

cipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

D ALFREDO&Mjm&RA PEIXOTO 
Secretárioole Administração 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

ANEXO I 

Santo Antonio 
U M A N O V A D A D E 

EMPREGO : MÉDICO 

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: responsável pelo gerenciamento, definição e 
operacionalização dos meios disponíveis e necessários para o adequado atendimento dos pacientes 
usuários do sistema da central de regulação. 

Genéricas: exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de 
serviços da região; manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis 
para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua 
capacidade operacional; recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em 
prioridades de atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta), 
acompanhamento do atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação 
telefônica; manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; 
prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos 
médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe 
assistencial; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o 
desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do 
serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes à 
atividade do médico regulador e de assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção 
médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; obedecer 
ao código de ética médica. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 24 horas semanais, podendo o profissional trabalhar 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

- Instrução nível superior, titular de Diploma de Médico, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, habilitado ao exercício da 
medicina pré-hospitalar; 

idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
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EMPREGO : ENFERMEIRO 

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: prestar serviços administrativos e operacionais em 
sistemas de atendimento pré-hospitalar, executar prescrições médicas por telemedicina, prestar 
cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida. 

Genéricas: supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe 
no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; executar prescrições médicas por telemedicina; prestar 
cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida. 
que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; prestar 
a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nato; realizar partos sem distócia; 
participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, 
particularmente nos programas de educação continuada; fazer controle de qualidade do serviço nos 
aspectos inerentes à sua profissão; subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos 
humanos para as necessidades de educação continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício 
Profissional e o Código de Ética de Enfermagem; conhecer equipamentos e realizar manobras de 
extração manual de vítimas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 30 horas semanais, podendo o profissional trabalhar 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

- Instrução nível superior, titular do diploma de Enfermeiro 
devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, habilitado 
ações de enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; 

- idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
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ANEXO -III 

EMPREGO : MOTORISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: conduzir veículos de urgência padronizados pelo código 
sanitário como veículos terrestres, obedecendo aos padrões de capacitação e atuação previstos em 
Regulamento próprio. 

Genéricas: conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao 
atendimento e transporte de pacientes; conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção 
básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação 
médica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária local; conhecer a localização de todos os 
estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local, auxiliar a equipe de saúde nos 
gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; 
realizar medidas reanimação cardiorespiratória básica; identificar todos os tipos de materiais 
existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 30 horas semanais, podendo o profissional trabalha 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

Instrução: nível de 4 a série do ensino fundamental 

Habilitação de Motorista Categoria D. 

Idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 
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EMPREGO : MÉDICO REGULADOR 

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: responsável pelo gerenciamento, definição e 
operacionalização dos meios disponíveis e necessários para o adequado atendimento dos pacientes 
usuários do sistema da central de regulação. 

Genéricas: exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede dc 
serviços da região; manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis 
para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua 
capacidade operacional; recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em 
prioridades de atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta), 
acompanhamento do atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação 
telefônica; manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; 
prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos 
médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe 
assistencial; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o 
desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do 
serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes à 
atividade do médico regulador e de assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção 
médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; obedecer 
ao código de ética médica. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 24 horas semanais, podendo o profissional trabalhar 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

- Instrução: nível superior titular de Diploma de Médico, devidame: 
registrado no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, habilitado ao exercício da, 
medicina pré-hospitalar; 

- idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
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EMPREGO: RÁDIO OPERADOR 

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas 
Centrais de Regulação; exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema. 

Genéricas: operar o sistema de radiocomunicação e telefonia nas 
Centrais de Regulação; exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de 
atendimento pré-hospitalar móvel; manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação 
operacional de cada veículo da frota; conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de todo 
o território abrangido pelo serviço de atendimento pré-hospitalar móvel. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 30 horas semanais, podendo o profissional trabalh 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

Instrução: nível básico (I o grau completo): 

- idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
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EMPREGO: TELEFONISTA 

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: atender solicitações telefônicas da população, anotar dados 
básicos sobre o chamado (localização, identificação do solicitante, natureza da ocorrência) e prestar 
informações gerais. 

Genéricas: atender solicitações telefônicas da população; anotar 
informações colhidas do solicitante, segundo questionário próprio; prestar informações gerais ao 
solicitante; estabelecer contato radiofônico com ambulâncias e/ou veículos de atendimento pré-
hospitalar; 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; obedecer aos protocolos de serviço; atender às determinações do médico regulador. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 30 horas semanais, podendo o profissional traba1 

em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

Possuir nível médio (2o grau completo); 

Idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
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ANEXO VII 

EMPREGO : MÉDICO REPONSÁVEL TÉCNICO 

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: responsável pelas atividades médicas do serviço, bem 
como pelo gerenciamento, definição e operacionalização dos meios disponíveis e necessários para 
o adequado atendimento dos pacientes usuários do sistema da central de regulação. 

Genéricas: responsável pelas atividades médicas do serviço que tem 
como atribuição exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de serviços da região; 
manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento 
pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade operacional; 
recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de 
atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta), acompanhamento do 
atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica; manter 
contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar assistência 
direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e 
necessários ao nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer 
controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da 
equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do serviço; obedecer às 
normas técnicas vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes à atividade do médico 
regulador e de assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente 
grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; obedecer ao código de ética 
médica. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 40 horas semanais, podendo o profissional trabalhar 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

- Instrução: nível superior, titular de Diploma de Médico, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição, habilitado ao exercício d; 
medicina pré-hospitalar; 

- Idade mínima de 18 (dezoito) anos. J 

ANEXO -VIII 
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EMPREGO: RESPONSÁVEL DE ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÕES: 

Sintéticas: responsável pelas atividades de enfermagem destinadas a 
prestar serviços administrativos e operacionais em sistemas de atendimento pré-hospitalar, executar 
prescrições médicas por telemedicina, prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade 
técnica a pacientes graves e com risco de vida. 

Genéricas: responsável pelas atividades de enfermagem destinadas a 
supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; 
executar prescrições médicas por telemedicina; prestar cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; prestar a assistência de enfermagem à 
gestante, a parturiente e ao recém nato; realizar partos sem distócia; participar nos programas de 
treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas dc 
educação continuada; fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; 
subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de 
educação continuada da equipe; obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de 
Enfermagem; conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 40 horas semanais, podendo o profissional trabalhar 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

- Instrução: nível superior, titular do diploma de Enfermeira 
devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição, habilitado p; 
ações de enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel; 

- idade mínima de 18 (dezoito) anos 

— . 
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ANEXO - IX 

EMPREGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Sintéticas: Coordenar a equipe de profissionais envolvida na 
execução dos serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, oriundos da área da saúde e não 
oriundos da área da saúde. 

b) Analíticas: Coordenar a equipe de profissionais envolvida na 
execução dos serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, oriundos ou não da área da saúde, bem 
como, coordenar a equipe envolvida em executar trabalhos que envolvam a interpretação e 
aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a 
aquisição, guarda e distribuição de material do sistema. Examinar processos, quando for o caso; 
redigir pareceres e informações; expedir: memorandos, cartas, ofícios, relatórios, ordens de serviço, 
instruções, e congêneres necessários a execução do trabalho de coordenação da equipe; executar 
tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 40 horas semanais, podendo o profissional trab 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

Instrução: nível médio - 2 o grau completo: 

idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
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EMPREGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Sintéticas: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e 
aplicação das leis e normas administrativas aplicáveis ao sistema; redigir expediente 
administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material usado no sistema; 

b) Analíticas: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e 
aplicação das leis e normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a 
aquisição, guarda e distribuição de material do sistema. Redigir: memorandos, cartas, ofícios, 
relatórios, atas, ordens de serviço, instruções e congêneres, conforme orientação do Coordenador; 
secretariar reuniões. Executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 40 horas semanais, podendo o profissional traba 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

- Instrução: Nível médio - 2 o grau completo; 

- Idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
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EMPREGO: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR 

ATRIBUIÇÕES: 

a) Sintéticas: Executar trabalhos administrativos de apoio, em geral. 

b) Analíticas: Executar trabalhos administrativos de apoio, tais como: 
arquivar, digitar e/ou redigir expedientes administrativos em geral, tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios, atas, ordens de serviço, instruções e congêneres; auxiliar nos procedimentos 
necessários à aquisição, guarda e distribuição de material do sistema, conforme orientação do 
Coordenador. Proceder a classificação, separação e distribuição de expedientes, quando for o caso; 
obter informações e fornecê-las aos interessados; auxiliar no trabalho de aperfeiçoamento e 
implantação de rotinas. Executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Carga horária de 40 horas semanais, podendo o profissional trabalh 
em regime de plantão e trabalho em domingos e feriados. 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

Instrução: Nível médio - 2 o grau completo; 

Idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
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"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS" 
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