MENSAGEM NQ.
Excelentissima Senhora

Maria da Conceigao dOs Attos
Presidente da Cmara de vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

Excelentissilna Senhora Presidente
Excelentissimos Senhores Vereadores,
Apraz― me remeter a essa Casa Legislat市 a,para apreciagao o incluso Proieto de Lei

ENTO EFETIVO DE CONDUTOR DE
O PUBLICA
AMBULANCIA,NIVEIS I E II NO AMBITO DA ADMINISTRAcÅ
MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
que CRIA O CARGO DE PROVIIИ

anexo, disp6e sobre

Art. 145-A da Lei nq 9.503

Condutor

197 (C6digo

ｅ
ｄ

Ambuldncia, em atengdo ao que institui o

a criagio do cargo de

ｅ
ｄ

O projeto de lei em
Trinsito Brasileiro).

Caso opte pelo ingresso no cargo de Condutor de Ambul6ncia

servidor dever6

no

prazo

-

Niveis

de 180 (cento e oitenta) dias comprovar o

I e II, o

treinamento

especializado para o cargo de Condutor de Ambulincia, nos termos do art. 145-A da Lei ne
9.503 t97.

Al6m do atendimento aos requisitos estabelecidos neste artigo, ser6o ainda exigidos,
para o exercicio do cargo de Condutor de Ambuldncia - Niveis I e

II, disposigdo pessoal para

a atividade; equilibrio emocional e autocontrole; disposigio para cumprir ag6es orientadas;

capacidade para trabalhar em equipe

e disponibilidade para a capacitagdo prevista

no

Capitulo VII da Portaria GM A{S ne 2.048, de 05 de novembro de2002.

Ao ensejo, convicto da importdncia e urgOncia da tutela legal conferida ao projeto de

lei adunado, solicito a apreciagio de seus termos por esta r. Casa Legislativa, oportunidade
em que renovo meus protestos de admiragio e aprego por Vossa Excel6ncia e aos dignos
componentes dessa Cdmara Municipal.
Gabinete do Prefeito do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, em 22 de setembro
de 2015.

FAB10 HE

DE CARVALHO,

Rua Ant6nio Valadio, s/nq - Centro Administrativo Jos6 do Prado Franco
Tel.:(79)2107‑7814/2107‑7842‑Fax:(79)2107‑7854‑2107‐ 7819‑C.N.P.J.13.128.814/0001‑58

PROJETO DE LEI NQ.

0

DE 22 DE SETEPIBRO DE 2015

cAMRAttU熙 lCI″ ALOE N SR｀

DO臨 ORRO

Cria o cargo de provimento efetivo de
Condutor de Ambulincia, Niveis I e II no
Ambito da Administragio Pirblica Municipal
d6 outras provid6ncias.

Art. ls - Fica instituida a criagio do cargo de provimento efetivo de Condutor de Ambulincia Niveis I e II, em atengio ao que institui o Art. 145-A da Lei nq 9.503 /97 (C6digo de Transito
Brasileiro).

Art.2e - Os servidores pfblicos efetivos do cargo de motorista que exercem suas atividades com
a fungio de Condutor de Ambuldncia, lotados junto a Secretaria Municipal de Saride, deverio
manifestar-se por escrito, no prazo m6ximo de 120 (cento e vinte) dias, ap6s a publicaqio desta

Lei, se querem ingressar no Cargo de Condutor de Ambulincia ou se pretende permanecer no
cargo de Motorista I ou II, conforme aprovado no certame em que participou, de acordo com a
categoria escolhida.

$

1e

- Caso opte pelo ingresso no cargo de Condutor de Ambuld,ncia

- Niveis I e II, o servidor

dever6 no prazo de 180 (cento e oitenta) dias comprovar o treinamento especializado para o
cargo de Condutor de Ambulincia, nos termos do art. 145-4 da Lei na 9.503 /971

$

2'q

- Ao servidor

que se encontrar por motivo de doenqa, f6rias e outros afastamentos

considerados de efetivo exercicio, o prazo consignado no $ lq ser5 contado a partir da data em
reassumir as suas fung6es.

S 3,

- Os atuais titulares dos cargos de Motorista I

Ambulancia, que

nio

realizarem

e

a opgio na forma

II e que atuem como Condutor de
e no prazo previstos neste artigo
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e

Godro Mlnspai
xos.sasE{Hof, oosocof,no
Sedpe

perrnanecerao exercendo as atribuig6es inerentes aos cargos que ocupam

e colocados e

disposigdo da administraEio para lotaEio dos mesmos em outros setores da administragio
municipal.

Art.

30

- O ingresso nos cargos de Condutor de Ambuldncia

-

Niveis

I e II

far-se-6 mediante

concurso priblico de provas ou de provas e titulos, obedecidos os seguintes requisitos:

- certificado de conclusio do ensino m6dio;
II - ser maior de 21 (vinte e um) anos;
III - possuir Categoria Nacional de habilitagao - CNH categorias "A", "B" - Nivel I e "C", "D"
- Nivel II;
IV - Certificado de treinamento em Curso Especializado para Condutores de Veiculos de
I

Emerg6ncia reconhecido pelo DETRAN /SE, de que trata a Resolugio CONTRAN no 285, de 29
de

julho de 2008.

Par6grafo irnico. Al6m do atendimento aos requisitos estabelecidos neste artigo, serio ainda
exigidos, para o exercicio do cargo de Condutor de Ambulincia

- Niveis I e II,

disposigio

pessoal para a atividade; equilibrio emocional e autocontrole; disposigdo para cumprir ag6es
orientadas; capacidade para trabalhar em equipe e disponibilidade para a capacitagio prevista no

Capitulo VII da Portaria GM A{S ne 2.048, de 05 de novembro de 2002.

Art.

4s

- O servidor investido no cargo de Condutor de Ambul0ncia

-

Niveis

I e II, deverio

comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos especificos a cada 05 (cinco) anos,
nos termos da normatizagio do Contran, conforme preceitua o

Art. 5s - As
Ambuldncia

-

Art. 145-A da Lei

ne

9.503 11997.

atribuig6es b6sicas dos servidores ocupantes de cargos de Condutores de

Niveis I e II, slo:

- conduzir veiculos terrestre de urg6ncia destinado ao atendimento e transporte de pacientes;
II - conhecer integralmente o veiculo e realizar manutengio bisica do mesmo;

I

III -

estabelecer contato radiof6nico ou telefdnico com a central de regulagdo m6dica e seguir

suas orientag6es;

IV

- conhecer a malha vi6ria local;

V-

conhecer

a localizagio de todos os

estabelecimentos de safde integrados ao sistema

assistencial local;
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い

VI - auxiliar a equipe

oη o MI

ci

:

de sairde nos gestos b6sicos de suporte

i

vida, auxiliar a equipe

nas

mobilizag6es e transporte de vitimas;

VII

- realizar medidas de reanimagio cardiorrespiratoria b6sica;
Vm - identificar todos os tipos de materiais existentes nos veiculos de socorro e sua utilidade,

a

fim de auxiliar a equipe de saride.

Art.

6s - A jomada de trabalho do Condutor de

Ambulincia

-

Niveis I e II, ser6 de 40 (quarenta)

horas semanais, que poderi ser cumprida, a crit6rio da Administragio, como diarista ou em
regime de plantdo.

Art.7e - Esta Lei entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicagio.

Art.8a - Revogam-se

as disposigdes em

contririo.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de
setembro de2015.

FABIO

DE CARVALHO

Rua Antonio Valadao,s/n̲centro Adnlinistrativo Jos6 do Prado Franco
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DiSrio Oficial da Uniio - scaio

′■9V′ 677‑IS娩
cApiTULo

vl

DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PRoDUCAo MINERAL - DNPM

n!

XIV XY XVI, XVII, XVIII e XIX dsta Lei.

cAPfrulo vu
DO PESSOAL DO HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS

LXtl e LXV da Lf,i f t1.784, de 22 de

An.

14. Os Anexos
selembrc de 200E, passu a

vigonr com as alterag6es constantes dos

XXI dcsia Lei.

Ancxos XX c

CAPITULO VIII
DO PESSOAL DA FUNDAQAO NACIONAL DO INDIO

Art. 15. O Anexo LXXXIII da L€i ns 11.90?, de 2 de fevcrciro dc 2009, passa a vigorar com s aheragSes @nstantes do
Anexo XXII desta tJi.
CAPITULO Ix
DO PESSOAL BENEFICIADO PELA LEI
de ll de maio dc 1994

ll - celebrtr conv€nio ou ins(rumenlo de cooperag5o ou

par-

ceria com os 6rgaos e entidades da administrafao dire(a,
aularquias e fundag5es:

suil

. 310.

l -

cAPiTULo xI

An.

tata o eput ficam

c vinte e cinco cenl€simos por
de la de janeirc de 2014; e

10,25% (dcz inteiros

Il - 5%

(cin@ por cento), a

$ 7r O disposto no

hiao! l!."(NR)

I

E

18. A Lei ns 8.745, de 9 de dezembro de
s se8uintd alteraC6es:

"Arl.

,1o.

1993, passa

ki,

a

{undamento na alinea i do inciso VI do @put do d. 2A da Lei il
8.145, de 9 de dezembro de 1993, independentemente da limitaCao
prevista no inciso tV do ptrdgrafo (nico do d. 4a daquela Iri-

........... ......

pa(ir lo

6a neo sc

de

apli6 ms

Pd6grafo rinico. Os quanlibtivos de contratos pssiveis de
pronogagao sao os constantes do Anexo XXVI desta Lei.

I - no cso do inciso IY das
s b, d e I do inciso VI e
do inciso X do epui do d.2c, ^lifre
desde que o prazo tohl nao

cAPhuLo xvt

excedaa2(dois)anos;

DA GRATIFICAqAo TEMPoRARIA DAs UNIDADES

ll - no ca$ do inciso Ill

ir 11 11 l:ii

jancirc dc 2015.

ll

e da alinea e do inciso

i ::1i: :::l :i:

::*

Dos stsTEMAs EsrRL-rruRADoREs DA ADMlNtsrRAqAo
P0BLlcA FEDERAL - csrsrE

VI do capul

i : 1::::l:iiil,

An. 21. O an. 15 da ki f 11.356. de 19 de oulubro de
2006. pasa a vi8orar com a se8uinre alera(ao:

"Arr. 7q .......................

emprcgados de quc

ill

I - nos cNos dos incisos lY X e XI do dput do d. 24, cm
imponencia neo superior ao valor da rcmunetaCeo fixada pila os
final de Cu€ira das m€smas categorias, nos planos
de rctribuitao ou nos quadros de cilgos e sal6rios do 6rgeo ou
entidade conratante:

17.

a viSord com

,tu1

s

A

lji il

E.ll2, dc

ll

de dezembro de 1990, pssa

r€Suintes alErag6es:

{

3! Nao ser6 concedida ajuda de cuslo nas hip6tes.s de
rtmogSo prevists nos incisos II € III do ptrrgrafo dnico do afr.
36." (NR)

com at6 5.000 (cinm mil) ils@iados, 2

(dois) seryidores;

Il - para entidades mm

5.001

(cino mil e um) a

30.U)0

(trinta mil) associados, 4 (quarc) senidorcs;

III -

paia en(idades com mais de 30.000 (lrinta mil)

as-

sociados, 8 (oito) scnidores.

$ l" Somente podedo ser lic€nciados os servidorcs eleitos
para cargos dc direeeo ou de representagao ns referids enlidades, desde que cadasmdas Do 6igao competente.

I

2q

A licedqa ter6 dumeeo igual a do manda(o, podendo ser

rcnovada, no

cdo de reeleigeo." (NR)

''Aa. 97. .....................

ili:::l:::.:

::::*:::*::r

a

UI, V Vl e

Vlll

:
cAPiTULo

€put do
rcmuneraqeo

vrr." (NR)

do

cAPfruLo xvII

DA coMlssAo NACIoNAL DA VERDADE
Art.24. O an. ll da LEi na )2.528. de 18 de novembrc de
2011, pilsa a vigorar com as se8uintes aheragSes:

"(NR)

"Afl. 11. A Comissao Nacional da Verdade ler6prMo aG 16
de dezembro de 2014, pars a conclusao dos trabalhos, e deverd
apresente! ao final, relat6rio circunshnciado contendo as ati
vidades rcalizadas, os fatos exadinados, as conclus6es e as rc-

xll

-(NR,

necess6rio para alistamcnlo ou readaslramanto eleitoral, limilado, em qualquer caso. a

llll@il.

Art. 19. Fica o Ministdrio da Justiga autorizado a pronogai
respeitado o pfrzo limite de 3l de julho de 2014, os contmtos por
tempo deteminado pda aten.ler a necessidade lempor&ia de ex@pcional interesse pUblico no ambito da Secrettria Nacional de Scgurmga
Priblica, em curs na dala da entrada em vigor desta lf,i, firmados @m
fundamento na alidea i do inciso V[ do cspul do d. 2a da Lei f
8.745, de 9 de dercmbro dc 1993, independenaemente da limitagao
prevista no inciso Mo ptr6grafo rinico do an. 4a daquela tri.

cAPiTULo

Do MrNrsrERro Do DESENVoLVTMENTo
E CoMBATE A FoME

soctAl

Os quantitativos de contmtos passiveis de prorogaCeo
do Anero XXlll de{a Lei.

s5o os consreres

$ 20 A prcmgaqto de que rah o eput 6 aplicevel apenas
aos contmtos fimados at6 lo de janero d€ 2012, vigentes na data da
entsada em vigor desta lJi.

Este documento podc ser verificado no enderego eletr6nico http://www'.in-gd.bdMticidade}lml,
pelo c6di8o 0001 2014062000006

80,

9", 10, ll, lE, 19 e 20 da Medida Prcvis6ria nq 2-174-2E, de 24 de
agosto de 2001, que estiverem em cuKo na data da entrada em vigor
desta L€i pemanecem regidas p€la legishqeo an(erior, vedada a prcrrcga9eo.

DA

cRrAeio

CAPITULo

DE

xlx

cARGos EM coMrssAo No MtNIsr6Rro
DA CULTURA

Art.26. (VETADO).

Desenvolvimento Smial e
Combate ) Fome autorizado a pronogd, respeitado o preo limite de
l1 de agosto de 2014, os contsatos por tempo deteminado pra
atender a ne@ssidade tempor6ria de excepcional int€resse pfblico,
ifmados com fundamento nas altnes i e j do inciso Vl do @put do
d. 2a da ki ns 8.745. de 9 de dezembro de 1993, independentemente da limiE ao previsla no inciso lV do pdagrafo ini@ do ilt.
4! daquela Lei.
1A

.. ...."(NR)

DAS LICENQAS INCENTIVADAS EM CURSO

t

xtn

......

xv[I

Art. 25. As liengil incentivadas de que tratam os ans.

Pdigrafo dnico. Os quentitativos de contretos prssiveis de
sao os constantes do Anexo XI desta [Ji-

DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO

.......
cAPfrulo

pmrogafio

$
II - pelo periodo comprovadamente
e

I

An.20. Fica o Ministdrio do

tl - pek, pcriodo @mprcvadamente necessdrio pda alistamento ou recadasramento elcitoml, limitado, em qualquer caso, a

2 (dois) dias;

nos casos dos incisos

2!, em imponancia f,ao superior ao lalor da

DO PESSOAL CONTR,\TADO POR TEMPO DETERMINADO
Do MTNISTERIo DA JUSTIQA

"Art. 92. (VETADO):"
entidades

I[ -

constante dos planos de relribuigao ou dos quadrcs de crgos e
salrrios do seffigo pdblico, pma servidores que desempenbem
fungeo s€m€lhante, ou, nao existindo a scmclhanCa, as condig6es

53. ......................

I - pm

u.

:

trapassado o (otal de senidores beneficidrios conslan(e do Anexo

DOS SERVIDORES PUBLICOS

An.

il

S 80 Os nlveis da GSISTE podereo ter seus qumtitativos
alterados, mediante ato do Poder Executivo, dcsdc que a alleragSo nao acanete aumento de despesa e que nao seja ul-

servidores de

CAPiTULO X
DAS ALTERAQOES NO REGIME JI.'RIDICO

GEsrAo

dezembro de 2014, os contratos por tempo deteminado para atender a
neccssidadc tempordria de excepcional intercssc priblico da Secrettria
de Patrim6nio da Uniao do Mioistdrio do Planejamenlo, Orgamenlo e
Ges6o. viSentes na daB de enrada em vigor desla
fimados com

DETERMINADO

vigorar com

xv

Art. 22. Fica o Minist6rio do Planejamento, Orgamento e
GesEo autorizado a pronogaq respeitado o preo limiie de 31 de

DA CoNTRATACAo DE pEssoAL poR TEMpo

....................

pdir

cAPiTULo

DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
Do MrNrsrERro Do PLANEJAMENTo, oRQAMENTo

Ptrrgrafo inico.

$ 6a As parcelas rcmunerat6rias de que
majoradas em:

@nto), a

Pddgrafo linico. Os quantitativos de contmtos pdsiveis de
profio8aqao sao os constantes do Anexo XXV desta Lei.

- prcstar os exames m6dicos pcri6dicos mediante conkato
administrativo, observado o disposto na ki na 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais nomas pedinentes." (NR)

16. A Lei nA 11.907, de 2 de fcvereim de 2009, passa a
viSorar com as seguintes altemg5es:

"4f,

tempo de(eminado para atender e ne@ssidade rcmpordria de excepcional interesse pfblico, fmados com fundamedlo na allnea i do
inciso VI do eput do an. 20 da Lei f 8.145, de 9 de dezembm de
1993, independentemente da limitaqao prcvista no inciso Mo pardgrafo dnico do an. 4! daquela Lei.

III - @lcbrtr convenios com operador* de plano dc assistoncia . salide, organizada na modalidade de autogesdo, que
possuam autorizagao de funcionamento do 6rgao reguladot na
forma do d. 230i ou

AIt.

xlv

An. 21. Fica o Ministdrio do Turismo autoriado a prorogai
rcspeitado o prazo limite de 30 de setembro de 2014, os contmlos por

I - prest{ os exames madicos peri6dicos dirctamenle pelo
6rgao ou en(idade a qual se encontm vinculado o seflidor;

NC 8.878,

sexta-tbira, 20 de junho de 2014

cAPfTULo

IV

. FUNAI

I 16,

DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
Do MINISTERIo Do ruRtsMo

Paregrafo Unico. Pea os fins do disposto no qpul. a UniAo
e suas entidades aulerquicas e firndacionais pod€reo:

tut. 13. Os Ancxos II, V VI-A, Vl-B, Vt-C e VI-D da Lei
11.046, de 27 de deambrc de 2004, pmsam a vigorar na foma

dos Anexos

N'

1

"Afl.206-A.

CAPITULO XX

Dos CoNDUToRES DE AMBULANCIAS
An. 27. A Lei il9.503, d€ 23 de se(embro de 1997 - C6digo de
Transiro Bmsileiro, pdsa a vigore acrescida do seguinte art. 145-A:

"tut. 145-A. Al6m do disposlo no an. 145, pua conduzir
ambuhncias, o candidato dever6 omprovu treinamenlo espccializado e reciclagem em cursos especlficos a cada 5 (cinco)
anos, nos temos da nodatizaeSo do Conran."
Ait. 28. Assegua-se aos condu(ores de mbdancis o direilo
de associagao sindical na foma do 0 3a do dt. 511 da Consolidagao
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo D€crcto-ki nq 5.452, de
lc de maio de 1943.

Documenro assinado digiralmente conforme MP n'2.2oo-2 de 24108n001, que institui a
lnfraestrutura de Chaves ftiblicd Brasileira - ICP-Brsil.

a

