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REQUERIMENTO N•°: 0090 

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

Considerando que o art. .61, incisos II e XXIV da Lei 
Orgânica do Município 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, inciso IV, da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que compete à 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 Município de Sorocaba informa que Compete ao Município prestar, com a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde 
da população. 
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.Considerando que, segundo a portaria do Ministério de 
Saúde n° 2.657/2004, informa que este as Centrais SAMU-192, de abrangência NO  
municipal, micro ou macrorregional, 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 é 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 5.05512004 veio a disciplinar 
a Lei Federal n 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Considerando que o art. 1 2  do Decreto 5.055/2004 
instituiu em 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 periinentes.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 dê cada caso e 
discernindo sobre os meios necessários à sua adequada resolução. 

Considerando que o art. l da Portaria n° 2.657/204 
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 ESTRUTURACÃO E OPERACIONALIZACÃO DAS CENTRAIS 
SAMU-192. 

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 
exclusivamente pelos pronto-socorros; 
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Considerando que a portaria acima mencionada, informa 
O que a sala de regulação médica deve ter o mínimo. de estrutura, dentre elas: N  a)isolamento acústico, iluminação e temperatura adequadas; 

b) sistema de cbmun.icação direta entre os radia-operadores, as 
ambulâncias, suas bases operacionais e de estabilização, outras unidades de saúde e 
outras centrais de reguláção, bem como com outros atores diretamente relacionados aos 
atendimentos móveis, como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar, 
Operadoras Privadas de Serviços Móveis de Urgência e outros; - 

• .  e) 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; 
e) área de conforto e alimentação para a equipe; 
d) área administrativa, com espaço para a coordenação e a equipe de 

apoi6 do serviço. 
e) refeitório e cozinha; 	 O  
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. 50  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 recurso s do componente SAMU 192 regional ou sediado emf$ 
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Município de grande extensão territorial e/ou baixa densidade demográfica, conforme 

N O definido no Plano de Ação Regional, com a configuração mínima necessária para 
abrigo, alimentação, conforto das equipes e estacionamento da(s) ambuância(s). As 
Bases Descentrlizadas deverão seguir a estrutura física padronizada pelo Ministério da 
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 *estado 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, ouvidoo Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) 	A Municipalidade tem conhecimento que o 
sistema de condicionamento de ar da sala de regulação médica está danificado, sem 
possibilidade de conserto, ficando o ambiente insalubre para o trabalho, com 
temperatura que chega aos 38 graus? Qual a ação da municipalidade para este 
problema? Serão instalados novos equipamentos de ar condicionado no local? Se 
positivo, quando? Se negativo, por quê? - 

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,4 
judiciário. TJ-DF APC 20130110368746 f8592 e TJ-MG .AC 10145120321370001 c9d18 (1) 	1 
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2) 	A. Municipalidade tem conhecimento que os 

NO móveis integram a sala de regulação médica está deteriorado, com cadeiras sem 
encostos, geladeira quebrada, lâmpadas queimadas, funcionamento defeituoso do rádio 
comunicador, dentre outras dificuldades de trabalho? Qual a ação da Municipalidade 
para este problema? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? 

3)A Municipalidade tem conhecimento que o. 
banheiro contíguo a sala de regulação médica está deteriorado, com válvula do vaso 
desregulada, rachadura no vaso sanitário de uso feminino, lavatório solto com risco 
eminente de queda, sem toalha, papel, sabonete, serviço de limpeza precária, dentre 
outras coisas? Qual a ação ,  imediata da Municipalidade para estes problemas? Se 
positivo, quando? Se negativo, por quê? 

4) A Municipalidade tem conhecimento que existe 
um único banheiro feminino, para 45 mulheres, uma média de 10 mulheres por plantão? 
Qual a ação da Municipalidade para este problema? 

5) A Municipalidade tem conhecimento que os 
aparelhos "headsea" estão inoperantes? Qual a ação da Municipalidade para este 
problema? 

6) A Municipalidade tem conhecimento que existem 	J 
quatro viaturas do SAMU baixadas, sem previsão de retorno, algumas delas inclusive, - 
sem ar condicionado? Qual a ação da Municipalidade para estes problemas, incluindo as 
viaturas inoperantes sem nenhum tipo de refrigeração?. 

S/S, 22 djanoiro  de 215. 

Fern,tindo Dm1 
V1êreador 
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