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PORTARIA Nº 451/2019-GP 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

consubstanciados pelos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Administrador Público está, obrigatoriamente, 

condicionado aos normativos legais de regência, mesmo que circunstancialmente, sob 

pena de responder pelos atos e procedimentos praticados em desacordo aos termos da 

legislação pertinente em vigor; 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 36/2014/COFEN/CTLN, que determina 

que a assistência de enfermagem em qualquer tipo de serviço móvel destinado ao 

atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar em situações de risco conhecido ou 

desconhecido, somente deve ser desenvolvida na presença de Enfermeiro; 

CONSIDERANDO que a equipe do SAMU é formada por Técnicos de 

Enfermagem, Enfermeiros e Condutores, em respeito ao Parecer Técnico nº 

36/2014/COFEN/CTLN e das das disposições da Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho 

de 1986, por haver necessidade de supervisão do enfermeiro ás atividades desenvolvidas 

pelos Técnicos de Enfermagem; 

CONSIDERANDO os elevados custos de manutenção da equipe e da 

possibilidade de exercício das atividades do SAMU utilizando apenas os serviços dos 

enfermeiros, não podendo fazer o mesmo apenas com os Técnicos de Enfermagem, em 

virtude das disposições da Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Parecer 

Técnico nº 36/2014/COFEN/CTLN;  

CONSIDERANDO a Resolução nº 129, de 19 de junho de 2019, do Conselho 

Municipal de Saúde, que observou a necessidade dos profissionais Técnicos de 

Enfermagem na Unidade Mista de Saúde do Município de Pedra Lavrada; 

CONSIDERANDO a Unidade dos serviços de saúde municipais e a vinculação 

do Servidor Público à Pessoa Jurídica de Direito Público Interno a qual ingressou após 

a aprovação em Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos, ficando sujeito às 

necessidades da Administração; 
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R E S O L V E: 

Art. 1º - Fica alterada a lotação do Servidor JOSÉ LIZ DE LIMA, Mat.: 839, 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Unidade Mista de Saúde 

de Pedra Lavrada, ambos na competência de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, 

onde exercerá suas atividades funcionais. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.   

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 01 de julho de 2019. 

Registre-se. 

Publique-se. 

Dê-se ciência. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Pedra Lavrada/PB, em 25 de junho de 2019. 

 

 
Jarbas de Melo Azevedo 

Prefeito 


