
 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

                           CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        1 

 

Praça Vicente Glazar, 159, Bairro Glória| São Gabriel da Palha - ES | CEP: 29780-000 
Fone/Fax (027) 3727-1366 |E-mail: controladoriasaogabriel@gmail.com/controladoria@saogabriel.es.gov.br 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP N° 031/2015 

 

DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO, 

OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS NO 

TRANSPORTE DE PACIENTE POR MEIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA 

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA.     

 

VERSÃO: II 

APROVAÇÃO EM: 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO Nº 1249/2020 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 70, da Lei 

Orgânica Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts. 29, 

70 e 76 da Constituição Estadual e arts. 56 e 59 da Lei Orgânica do Município de 

São Gabriel da Palha;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, que 

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel Da Palha e 

dá Outras Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 2013, que 

Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá Outras 

Providências; e      

 

Considerando o Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, que 

regulamenta a aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho 2013, que Dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha e dá outras 

providências.  

 

 RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º A finalidade desta Instrução Normativa é garantir o transporte 

adequado ao paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante, 

encaminhados por ordem médica às unidades de saúde referenciada em outro 

Município, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de 

residência do mesmo, cujo procedimento seja considerado de alta e média 

complexidade, respeitando a organização dos fluxos de encaminhamentos de 

acordo com a proposta de regionalização de cada Estado. 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - TFD - Tratamento Fora do Domicílio: tratamento fora do domicílio é 

um instrumento legal que visa garantir, através do Serviço Único de Saúde - SUS, 

tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município 

de origem quando esgotado todos os meios de atendimento.   

   

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 3º Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal:  

I - Aplicar as sanções administrativas cabíveis previstas na legislação 

vigente.   

 

Art. 4º Compete a Secretaria Municipal de Saúde: 

I - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde, velando pelo fiel cumprimento da mesma; e 

II - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em 

especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos 

procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 

Art. 5º Compete a Controladoria Geral do Município: 

I - Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos estabelecidos 

por esta Instrução Normativa, sempre que solicitado; e 

II - Fiscalizar a aplicação desta Instrução Normativa.   

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

SEÇÃO I 

DO TRANSPORTE DE PACIENTES 

 

Art. 6º O transporte de paciente deverá ser realizado de acordo com o 

estado de saúde em que se encontra o paciente. 

 

Art. 7º O transporte será garantido exclusivamente à paciente com 

exames, consultas, cirurgias, tratamento de diálise e tratamentos a portadores de 

neoplasias malignas, dentre outras enfermidades, devidamente agendados pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 8º Os acompanhantes deverão ser adultos entre 18 e 60 anos, e 

terão direito a acompanhante os seguintes casos: 

I - Idosos, com idade igual ou superior a 60 anos; 

II - Menores de 18 anos; 

III - Paciente com deficiência;  
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IV - Paciente que realizará exames onde deverão ser sedados ou que 

realizarão cirurgias; e 

V - Paciente com atestado emitido por profissional habilitado justificando 

a necessidade, dentre outros casos que julguem ser necessário, avaliado pela 

Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Art. 9º O paciente deverá transportar apenas o essencial durante a 

viagem, sendo proibido transportar compras e utensílios em grandes quantidades.  

 

Art. 10. É proibido o embarque de paciente que não esteja previamente 

agendado em lista emitida pela Secretaria Municipal de Saúde e que não possuam 

autorização de viagem. 

 

Art. 11. O embarque do paciente será informado em horário definido 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 12. Do transporte de paciente grave:  

I - Antes de iniciar qualquer transporte de paciente a Secretaria 

Municipal de Saúde deverá confirmar o agendamento com a Unidade de destino, 

que deve estar preparada para receber o paciente;  

II - Nos casos que necessitem de atendimento profissional durante a 

viagem é recomendado o número mínimo de profissional para o transporte, 

estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde;  

III - A ambulância deverá contar com aparelhos essenciais para os 

primeiros socorros quando no atendimento a vítimas de acidente (equipamento de 

manuseio de emergência das vias aéreas, suprimento de oxigênio, materiais e 

medicamentos de urgência e emergência); e 

IV - Todo paciente grave deverá contar com acompanhamento do 

familiar.  

 

SEÇÃO II 

DAS AMBULÂNCIAS 

 

Art. 13. A ambulância é veículo destinado ao transporte de enfermos, 

sendo utilizada para resgate de paciente em acidente no Município, transferência de 

paciente em tratamento de saúde na região. 

 

Art. 14. É proibida a utilização de ambulância para transporte que fujam 

da sua finalidade como por exemplo a casas de diversões, supermercados, 

estabelecimentos comerciais e de ensino, sendo vedada qualquer alteração no 

roteiro proposto, exceto por defeitos mecânicos/elétricos, vindo a ser 

responsabilidade do motorista tal alteração. 

 

Art. 15. O percurso da ambulância deverá sempre ser o mais curto 

possível, não sendo admitido desvio do trajeto para outras finalidades não 

relacionadas ao serviço. 
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SEÇÃO III 

DOS MOTORISTAS 

 

Art. 16. Competem aos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, 

além das atribuições legais, as seguintes: 

I - Operar conscientemente os veículos da Secretaria Municipal de Saúde, 

obedecida as suas características técnicas, e observar rigorosamente as instruções 

sobre sua manutenção;  

II - Cuidar para que possa estar nos locais determinados com a 

necessária antecedência;  

III - Não estacionar em locais que possam comprometer a imagem da 

Prefeitura;  

IV - Dirigir o veículo de acordo com as normas de trânsito, acatando as 

ordens dos policiais de trânsito; 

V - Obedecer rigorosamente à sinalização de trânsito. As ambulâncias e 

outros carros com características especiais não estão desobrigados a respeitar as 

normas de trânsito.  

VI - Dar ciência ao superior imediato, logo no início do trabalho, se 

estiver sob o efeito de sedativo ou estimulante que porventura tenha ingerido 

durante as últimas 12 (doze) horas;  

VII - Não ingerir nenhuma espécie de bebida alcoólica, quando estiver 

em serviço;  

VIII - Não entregar a direção do veículo sobre sua responsabilidade a 

terceiros;  

IX - Não fumar no interior dos carros, em obediência à legislação em 

vigor;  

X - É proibido conduzir pessoas estranhas dos relacionados à lista de 

enfermos e acompanhantes;  

XI - Manter os carros limpos internamente e externamente;  

XII - Verificar constantemente e principalmente antes de qualquer 

viagem se os carros estão em perfeitas condições técnicas, com equipamento e 

acessórios obrigatórios e com a documentação em ordem;  

XIII - Revisar minuciosamente o interior dos carros, ao término do 

serviço, a fim de verificar a existência de documentos e objetos esquecidos pelos 

usuários, encaminhando-os ao superior imediato; 

XIV - O motorista incumbido de qualquer atribuição não poderá se 

ausentar dos carros, a menos que encontre local adequado e seguro para 

estacioná-los;  

XV - Entregar ao superior imediato à notificação, quando da aplicação de 

multas;  

XVI - Durante o horário de trabalho, os motoristas que não estiverem 

executando serviços externos deverão permanecer na Secretaria Municipal de 

Saúde;  

XVII - A verificação das condições mecânicas/elétricas e de conservação 

dos carros, bem como de documentação e acessórios de segurança, é de 

responsabilidade do motorista.  
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XVIII - Cabe ao motorista dizer se o carro tem ou não condições de 

trafegar em determinada estrada; 

XIX - Em caso de defeito mecânico/elétrico no carro, o motorista deverá 

comunicar à chefia imediata, que orientará como proceder, autorizando o conserto, 

a utilização de guincho ou providenciando outro veículo para prestar socorro;  

XX - Cumprir e fazer com que os outros usuários cumpram as normas 

desta Instrução Normativa; e 

XXI - A utilização dos carros em desacordo com esta Instrução 

Normativa implicará responsabilidades civil e administrativa. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 17. A Secretaria Municipal de Saúde deverá tomar providências em 

relação às notificações de trânsito, identificando o motorista infrator, orientando 

sobre a impetração de recurso e, quando for o caso, do pagamento das multas. 

 

Art. 18. Compete ainda a Secretaria Municipal de Saúde apurar toda e 

qualquer irregularidade cometida pelos motoristas no exercício de suas funções. 

 

Art. 19. No final do expediente de trabalho, todos os carros que não 

estiverem em viagem e ou de plantão deverão permanecer no pátio da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

Art. 20. Após o uso do veículo em transporte de paciente o mesmo 

deverá passar por serviço de limpeza e reposição de materiais quando for o caso. 

 

Art. 21. Os veículos utilizados para o transporte de paciente deverão 

passar por revisão periódica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Saúde.   

 

Art. 22. O uso indevido dos veículos fora do serviço é passível de 

punição por decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal após análise de 

sindicância, quando for o caso. 

 

Art. 23. O motorista passa a ser o responsável pelo veículo quando 

assume como condutor. 

 

Art. 24. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa 

poderão ser obtidos junto à Controladoria Geral do Município que, por sua vez, 

através de procedimentos de controle, aferirá a fiel observância de seus 

dispositivos por parte das diversas Unidades da Estrutura Organizacional. 

 

Art. 25. A não observância de qualquer uma das tramitações 

estabelecidas nesta Instrução Normativa sujeitará os responsáveis à 

responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 
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Art. 26. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir da sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.  

 

São Gabriel da Palha, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

______________________________ 

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Prefeita Municipal  

 

 

NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

______________________________ 

ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

Controladora Geral do Município 

 


