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ÁPROVADO  
acho 

No  

: 

(P.RESID 

5 FE 555~ 	05 FEV. 2015 

REQUERIMENTO NO 0086 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 
DE URGÊNCIA - SAMU - DE SOROCABA. 

• 	 - 

• 	 bi 
Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

Orgânica do Municipio de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito 
exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos 

Considerando que 	art. 34 5  inciso IV, da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que compete a Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que 	art. 4°, incisos VII, da Lei Orgânica 
do Municipio de Sorocaba informa que Compete ao Municipio prestar, com a 
cooperação tecnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento a saude 
ia população 

4: 
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 Considerando que, segundo a portaria do Ministério de 
No  Saúde no 2.657/2004, informa que este as Centrais SAMU-192, •de abrangência 

municipal, micro ou maèrorregional, devem prever acesso a usuários,. exclusivo para as 
urgências médicas, bem como aos profissionais de saúde, em qualquer nível do sistema, 
funcionando como importante "porta de entrada" do sistema de saúde'. Logo, fazendo 
parte das ações e serviços de saúde, parte integrante da rede básica de saúde à rede 
hospitalar (internações em leitos gerais, especializados, de terapia intensiva e outros), 
assistência e transporte social e outras que se façam necessárias. 

Considerando que o Decreto 5.055/2004 veio a disciplinar 
a Lei Federal n2  8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Considerando que o art. 1 2  do Decreto 5.055/2004 
instituiu emi todos os Municípios e regiões do território nacional, o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência SAMU, visando à implementação de ações com 
maior grau de eficácia e efetividade na prestação de serviço de atendimento à saúde de 
caráter emergencial e urgente. - - 

Considerando que o art.4° do Decreto 5.055/2004 
determina que o Ministério da Saúde deverá expedir, no prazo de sessenta dias a contar 
da publicação do Decreto, normas complementares pertinentes à implantação do 
SAMU. 

• 	 Considerando que o Ministério da Saúde expediu as 
Portarias n° 2.657/2004 e n° 1.010/2012, ambas as normas complementares pertinentes à 
implantação do SAMU. 

Considerando a importância dos Serviços de Atendimento 
Móvel de Urgência e de suas Centrais de Regulação Médica para o pronto acolhimento 
dos cidadãos acometidos por agravos urgentes, julgando a gravidade de cada caso e 

• 	discernindo sobre os meios necessários à sua adequada resolução. 

• 	 Considerando que o art. 1° da Portaria n° 2.657/2004 
estabelece, na forma do Anexo desta Portaria, as atribuições gerais e específicas das 
centrais de regulação médica de urgências E O DIMENSIONAMENTO TECNICO 
PARA A ESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS 
SAMU-192. 

Considerando que a portaria acima mencionada, informa 
que a sala de regulação médica deve ter o mínimo de estrutura, dentre elas: o.. 	- - 

l) 

1  Segundo o Decreto 5.055 de 27 de abril de 2004, Considera a 
necessidade de estruturação, por parte do Poder Público, de rede regionalizada e 

	

hierarquizada de cuidados integrais às urgências, de modo a desconcentrar a atenção efetuada 	C4 

exclusivamente pelos pronto-socorros. 

/ 

Este impresso foi confeccionado 
com papel 100% reciclado 

1 
	

3 



ri 
Estado de São Paulo 

a) isolamento acústico, iluminação e temperatura adequadas; 
b) sistema de comunicação direta entre os radia-operadores, as 

No  ambulâncias, suas bases operacionais e de estabilização, outras unidades de saúde e 
outras centrais de regulação, bem como com outros atores diretamente relacioiiados aos 
atendimentos móveis, como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar, 
Operadoras Privadas de Serviços Móveis de Urgência e outros; 

c) sistema de gravação digital contínua para registro de toda a 
comunicação efetuada por telefone e rádio, com acesso protegido, permitido apenas às 
pessoas autorizadas pela Coordenação do Serviço; e 

d) sistema de gestão informatizado para arquivamento dos registros 
gerados pela regulação. 

Considerando que a mesma portaria informa que as 
dimensões das demais dependências do SAMU 192: 

a) sala de equipamentos: devido ao ruído emitido pelos equipamentos 
(servidores de rede, central telefônica, no break e estabilizador), é recomendada a 
existência de uma área isolada, contígua à sala de regulação, onde esses equipamentos 
serão instalados, de forma .a não prejudicar o ambiente de trabalho, com área mínima de 
4,5m 2 ; 	 - 

b) banheiros contíguos ou próximos da sala de regulação;. 
c) área de conforto e alimentação para a equipe; 
d) área administrativa, com espaço para a coordenação e a equipe de 

apoio do serviço. 
e) refeitórk e cozinha; 
f) banheiros com chuveiros; 
g) alojamento para repouso das equipes; e 
h) expurgo. 	 / 

Considerando que a Portaria n° 2.657/2004 ainda 
estabelece que as Bases Descentralizadas: a fim de garantir tempo reposta de qualidade 
e racionalidade na utilização dos recursos móveis, nos SAMU regionais ou sediados em 
municípios de grande extensão territorial deverão existir bases operacionais- 
descentralizadas, que funcionarão como postos avançados para as ambulâncias e suas 	• 
respectivas equipes. Para tal, essas bases deverão ter a configuração mínima para 
abrigo, alimentação e conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s). 
Dependendo do seu tamanho e de sua localização, as bases deverão utilizar a infra- 
estrutura geral da sede ou, se necessário, montar os demais espaços essenciais ao seu - 
bom funcionamento, obedecidas as diretrizes gerais de infra-estrutura física 
estabelecidas nesta Portaria. 	 . 

Considerando que a Portaria de n° 1.010/2012, art. 5°- e 
parágrafo único, determina que as Bases Descentralizadas poderão existir sempre que se 
fizer necessária infraestrutura que garanta tempo-resposta de qualidade e racionalidade 
na utilização dos. recursos do componente SAMU 192 regional ou sediado em 
Município de grande extensão territorial e/ou baixa densidade demográfica, conforme 
definido no Plano de Ação Regional, com a configuração mínima necessária para 
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abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s). As 
Bases Descentralizadas deverão seguir a estrutura física padronizada pelo Ministério da No '  
Saúde, incluída a padronização visual. 

Considerando que o Poder Judiciário tem julgado 
procedentes os casos de indenizações por dano moral e material quando a vítima entra 
em óbito ou fica com seqüelas devido à demora 2  no atendimento prestado pelo SAMU, 
sendo as Prefeituras Municipais condenadas ao pagamento destas indenizações. 

Considerando a baixa cobertura populacional e a 
insuficiente oferta de serviços de atendimento móvel com estrutura e funcionamento 
adequados à legislação vigente, necessitando investimentos todos os anos. 

Considerando o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência SAMU atende aos princípios constitucionais de respeito à dignidade da 
pessoa humana, de cidadania e de promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, devendo o 
SAMU atender e presidir todaS as ações da Regulação Médica das Urgências. 

Considerando que este Vereador É Presidente da 
Comissão de Educação, Juventude e Pessoa Idosa, desta Câmara Municipal de 
Sorocaba. 

Considerando que este Vereador faz parte da Comissão de 
Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 	- 

1) Poderia 	a 	Municipalidade 	apresentar 	valores 
anotados nos Orçamentos Anuais (LOA) de 2009 a 2014, das ações de assistência 
urgência e emergência móvel, dirigidos ao.  Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
- SAMU? Se negativo qual o motivo? j 

2) Poderia a Municipalidade apresentar valores, das / 
despesas de investimentos e custeio efetivamente feitos nos anos de 2009 a 2014, 
provenientes somente do tesouro, excluindo as decorrentes de transferência e convêniõs' 
estaduais e federais, aplicadas pela Municipalidade, ou seja, valores que houve empenho 
e deposito, para custear e executar investimentos em obras, aquisição de instalações, 
equipamento diretamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU? 
Se negativo qual o motivo?'  

2 Demonstrada a omissão estatal (mau funcionamento- do serviço público) e o nexo 
causal entre a demora e o dano moral e material, a condenação das prefeituras tem sido feita pelo Poder - 	judiciário. TJ-DF_APC_20 13011 0368746 f5592 e TJ-MG_AC_10 14512032 1370001_c9dl 8 (1) 
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3) 	Considerando que o art. 1 0  da .Portaria no 

No 	
2.65712004 estabelece, o . dimensionamento técnico para a estruturação e 
operacionalização das centrais SAMU-192, pergunta-se: a portaria do ministério da 
Saúde entrou em vigor no ano - de 2004, já passados mais de dez anos, por que a 
municipalidade ainda não se adequou na estrutura mínima da sala de regulação médica e 
das demais dependências do SAMU 192? 

4)A Municipalidade tem conhecimento da 'falta das 
seguintes estruturas da SAMU, dentre algumas, segue: 

a) isolamento acústico, iluminação e temperatura adequadas; .  
b) sistema de comunicação direta entre os radio-operadores, para com a 

Defesa Civil, a Polícia Militar, Operadoras Privadas de Serviços Móveis de Urgência e 
outros; 	 - 

c) sistema de gravação digital funcionando de forma descontínua, para 
registro de toda a comunicação efetuada por telefone e rádio; 

d) sistema de gestão informatizado para arquivamentb dos registros 
gerados pela regulação. 

e) sala de equipamentos: devido ao ruído emitido pelos equipamentos 
(servidores de rede, central telefônica, no break e, estabilizador), é recomendada a 
existência de uma área isolada, contígua à sala de regulação, onde esses equipamentos 
serão instalados, de forma a não prejudicar o ambiente de trabalho, com área mínima de 
4,5 m; 

f)banheiros contíguos ou próximos da sala de regulação; 
g) área de conforto e alimentação para a equipe; 
h) área administrativa, com espaço para a coordenação e a equipe de 

apoio do serviço. 	 . 
i) refeitório e cozinha; 
j) banheiros com. chuveiros; 	 . 
k) alojamento para repouso das equipes; e 
1) expurgo. 

5) Qual a posição da municipalidade quanto à falta de 
estrutura. do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU apontada neste 
requerimento? Existe intenção de investimentos? Se positivo., quando será efetivamente 
feito? Se negativo, qual a razão? 

6) A Municipalidade já providenciou a Habilitação e 
Qualificação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU junto ao SUS, a 
fim de receber incentivos financeiros e investimentos do Governo federal, na forma do 
Capítulo V da Portaria 1.010/2012 do Ministério da Saúde? Se positivo, quando foi feito 
'(favor juntar documentos que comprovam, assim como os termos de compromissos) Se 
negativo qual a razão? 	 - 

7) , A muniõipalidade contem algum programa ,de 
cpacitação permanentes 'dos integrantes do Serviço de Atendimento Móvel,de Urgência . 
- SAMU, conforme determina o art. 11 da Portaria 1.010/2012 do Ministério da Saúde? ( 
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Se positivo", favor descrever e juntar documentos comprobatórios? Se negativo qual a 

o 	N
razão? 

- 	 8) 	A Municipalidade tem conhecimento que na 
gestão que antecede esta, existiu um projeto para ampliação da Sala de Regulação 
Médica dó Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU? Se positivo, qual a 
posição da Administração: executará o projeto? Se negativo, poderia .ela tomar 
conhecimento e responder o questionamento? 

	

9) 	Quais os planos da Administração municipal para 
o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU? Favor especificar datas. Se 
administração não tem nenhum plano de ação, qual o motivo? 

S/S, .ZDÍ  de2015. 

r 
PMDB 

Cr- 
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