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PROJETO DE LEI Nº 032/2019.            Tiradentes do Sul-RS, 13 de novembro de 2019. 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio 
de cooperação mútua intermunicipal com os 
municípios que integram o serviço de atendi-
mento móvel de urgência (SAMU/SALVAR 

192) e dá outras providências. 
 
 

Art. 1º Fica o Município de Tiradentes do Sul, por intermédio da Secreta-

ria Municipal de Saúde, autorizado a firmar Termo de Convênio de Cooperação Mútua 

Intermunicipal com os Municípios que integram o Serviço de Atendimento Móvel de Ur-

gência (SAMU/SALVAR 192) na área de abrangência, que atende os municípios de Hu-

maitá, Bom Progresso, Esperança do Sul, Sede Nova,Tiradentes do Sul e Três Passos, 

objetivando a prestação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/SALVAR 

192). 

Art. 2º O Termo de Convênio de Cooperação Mútua Intermunicipal a ser 

firmado entre os municípios e o Plano de Trabalho do SAMU/SALVAR 192 ficam fazendo 

parte integrante da presente Lei. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, criadas e suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
         Gabinete do Prefeito de Tiradentes do Sul - RS. 

Aos 13 dias de novembro do ano de 2019. 

 

 

 

ALCEU DIEL 

Prefeito Municipal 
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Justificativa Projeto de Lei nº 032/2019. 
 

 

  Senhora Presidente, 

   Senhores Vereadores: 

 
O presente Projeto de Lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal 

a firmar convênio de cooperação mútua intermunicipal com os municípios que integram 

o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU/SALVAR 192). 

Como é de conhecimento de todos, desde o dia 24 de julho de 2019, a Associa-

ção Hospital de Caridade de Três Passos comunicou que os serviços prestados pela en-

tidade em relação ao SAMU/SALVAR 192 foram encerrados. 

 Não houve qualquer aviso prévio que permitisse aos municípios participantes 

articularem outra alternativa de seguimento ao funcionamento do Programa SAMU/Salvar 

na região, de modo que, desde então, o Corpo de Bombeiros vem atendendo as urgên-

cias/emergências até então atendidas pelo SAMU. 

Diante desta ótica, foi realizada reunião com representantes dos Municípios de 

Humaitá, Tiradentes, Esperança do Sul e Bom Progresso, sendo dialogado sobre a im-

portância da manutenção do SAMU para a região e, de forma conjunta, os prefeitos e os 

representantes dos municípios chegaram ao entendimento de que o serviço oferecido 

pelo SAMU deve ser mantido.  

Faz-se necessário, no entanto, formatar um serviço coerente, que esteja dentro 

da realidade de cada município e, assim, cumpra a função de beneficiar a coletividade. 

Para tanto, a proposta que se apresenta é de repactuação dos serviços sob uma nova 

perspectiva de gestão a ser efetuada de forma direta e compartilhada entre os municípios 

a serem atendidos pelo SAMU. 

As despesas decorrentes de sua execução (materiais utilizados, recursos hu-

manos e manutenção dos veículos) serão rateados na proporcionalidade do número de 

habitantes de cada Município. 
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Sendo assim, considerando que a retomada dos serviços do Programa SA-

MU/SALVAR 192 se dá em caráter de urgência, até que se possa verificar ou então se 

possa pensar em outra alternativa para a execução dos serviços, é que se encaminha o 

presente projeto de lei, visando autorizar a firmatura de convênio entre os Municípios de 

Bom Progresso, Esperança do Sul, Tiradentes do Sul, Humaitá, Sede Nova e Três Pas-

sos. 

Anexo ao mesmo, segue também a minuta do termo de convênio. 

Isto posto, tendo em vista a necessidade de dar regular continuidade aos tra-

balhos do Programa SAMU/SALVAR, requeremos a esta casa a aprovação do presente 

projeto de lei. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 
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Oficio Nº 262/2019   Tiradentes do Sul-RS, 13 de novembro de 2019. 

 

 

     Senhora Presidente, Srs. Vereadores: 

 

 

     Ao Cumprimentá-la Cordialmente, em nome da Adminis-
tração Municipal Tiradentense, remeto a Vossa Excelência e demais Vereadores o Proje-
to de Lei nº 032/2019 que Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação 
mútua intermunicipal com os municípios que integram o serviço de atendimento móvel de 

urgência (SAMU/SALVAR 192) e dá outras providências. 

 

 
 

       Anexo o Projeto o Projeto de Lei para Exposição, Minuta 

de Convênio, Plano de Trabalho e Anexo I. 

 

 

    Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos 

a inteira disposição. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 Alceu Diel 

 Prefeito Municipal 

 

 

Exma. Senhora. 

MARISA INÊS NEUMANN 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

Tiradentes do Sul – RS. 
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