
Prefeitura de Tupanciretã 
Assessoria Jurídica 

DECRETO N° 4733 
DE 01 DE ABRIL DE 2015. 

Declara situação anormal, caracterizada como 
"Situação de Emergência", na saúde pública — mais 
especificamente na administração gerencial do 
SAMU (âmbito municipal). 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são atribuídas por Lei e pelas demais fontes de direito do atual 
paradigma do Estado Democrático (Social) de Direito: 

Considerando que o Hospital de Caridade Brasilina Terra, através do ofício n° 
030/2015, informou que realizará a administração financeira e funcional do SAMU apenas 
até o dia 31 de março de 2015; 

Considerando que após a manifestação do HCBT, o Poder Executivo Municipal foi 
obrigado a tomar um decisão urgente, onde passa a gerenciar o serviço de atendimento 
prestado pelo SAMU; 

Considerando que nos últimos cinco anos (de 2008 a 2013), as equipes do SAMU 
já salvaram mais de um milhão de vidas no Rio Grande do Sul, não sendo aceitável (ou 
razoável) que o Município de Tupanciretã deixe de ser atendido por falta de pessoal 
técnico, devendo a Administração Pública buscar alternativas para o impasse, sempre 
primando pelo interesse público e o bem estar da população; 

Considerando que a situação atual poderá resultar em danos humanos 
irreversíveis — 2.° geração / dimensão dos direitos humanos; 

Considerando que a necessidade de contratação de servidores temporários e 
demais investimentos em equipamentos constitui ação imprescindível para evitar a 
extinção do serviço por falta de profissionais e equipamentos, bem como, evitar riscos de 
vida pela falta de atendimento de emergência, e ainda, aprimorar o atendimento à 
população do nosso Município, em obediência aos princípios constitucionais regentes da 
Administração Pública e preservando o direito social da dignidade da pessoa humana, os 
quais foram criado com o novo paradigma do Estado Democrático de Direito: 

Considerando a necessidade do restabelecimento da normalidade de segurança 
pública na área da saúde, bem como um gerenciamento efetivo — choque de gestão; 
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DECRETA: 

Art. 10- Fica decretada a existência de situação anormal no gerenciamento 
administrativo do SAMU (âmbito municipal), caracterizada como "situação de 
emergência", provocada, concomitantemente pela: 

a) entrega imediata ao Poder Executivo Municipal do atendimento de urgência e 
emergência prestado por esta unidade de saúde com base no HCBT; 

b) e pela falta de tempo hábil para regularizar a situação — contratação de pessoal 
e aquisição / manutenção de equipamentos, colocando em risco a integridade física da 
coletividade — preservação do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana: 

Art. 2° As despesas oriundas deste decreto serão suportadas por dotações 
próprias da Administração Pública Municipal, em especial da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência por 
180 (cento e oitenta dias). 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, ao 1.° (primeiro) dia do mês de abril de 
2015. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no átrio da Prefeitura 
Municipal. 
Tupanciretã, 1.° de abril de 2015. 

Certifico que este Decreto foi publicado no átrio da 
Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 1.° de abril de 
2015 à 

 

Tupanciretã, 	 

  

Geovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração. 

Geovani Dalmás 
Secretário Municipal da Administração. 
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