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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP 02//2014

Versão 01

Aprovação Em: 08 de abril de 2014

Ato de Aprovação: Decreto nº 177/2014

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

Capítulo I

DA FINALIDADE

Art.  1º  -  Esta  Instrução  Normativa  disciplina  os  procedimentos  e  rotinas  para  o

transporte  de  pacientes  pelo  sistema  público  para  viabilizar  o  deslocamento  dos

usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme suas necessidades, visando

melhorar o acesso, a integração entre os serviços e a racionalização dos custos.

Art. 2º - Garantir o transporte adequado aos usuários, 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, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado

no período estritamente necessário a este tratamento.

Art.  3º  -  Permitir  o  fluxo  dos  pacientes  que  necessitem  de  assistência  médico-

hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva,

respeitando a organização dos fluxos de encaminhamentos de acordo com a proposta

de regionalização de cada Estado.

Capítulo II

DA ABRANGÊNCIA
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Art.  4º -  Abrangem todas as Unidades de Saúde,  os usuários que necessitam do

transporte sanitário no Município de Santa Teresa.

Capítulo III

DA BASE LEGAL

Art.  5º  -  Integra  o  conjunto  de  ações  de  responsabilidades  do  Chefe  do  Poder

Executivo Municipal, no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno no

Município, sobre o qual dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320 de 1964, a

Lei Complementar 101 de 2000, Resolução 174 de 2002, e suas atualizações, Lei

Municipal n° 2.288/2012 e  227 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito

Santo.

Capítulo IV

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 6º - Ao responsável pelo Sistema de Saúde Pública compete:

I. Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;

II. Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;

III. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de

trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de

alteração, atualização ou expansão;

IV. Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da

Instrução Normativa.

Parágrafo  Único:  As  Unidades  Executoras  são  os  componentes  da  estrutura

organizacional do Município de Santa Teresa, abrangendo as Administrações Direta e

Indireta,  sendo  que  Administração  Direta  abrange  a  estrutura  administrativa  do

município  de  Santa  Teresa  e  Administração  Indireta  é  o  conjunto  de  entidades
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públicas  dotadas  de  personalidade  jurídica  própria,  compreendendo  as  autarquias

municipais.

Art. 7º - As Unidades Executoras do Sistema de Saúde Pública compete:

I. O Complexo Regulador Municipal devera ter controle de toda documentação

de pacientes que fazem tratamento dentro e fora do município.

II. Atender  às  solicitações  da  unidade  responsável  pela  Instrução  Normativa,

quanto  ao  fornecimento  de  informações  e  à  participação  no  processo  de

atualização;

III. Alertar a unidade responsável  pela Instrução Normativa sobre as alterações

que  se  fizerem  necessárias  nas  rotinas  de  controle,  objetivando  a  sua

otimização,  tendo  em  vista,  principalmente,  o  aprimoramento  dos

procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;

IV. Manter  a  Instrução  Normativa  a  disposição  de  todos  os  funcionários  da

unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma;

V. 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. 8º - Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno compete:

I. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em

especial  no  que tange à identificação  e avaliação  dos  pontos  de  acordo e

respectivos procedimentos de controle;

II. Avaliar  a  eficácia  dos  procedimentos  de  controle  propondo  alterações  na

Instrução  Normativa  para  aprimoramento  dos  controles  no  que  se  refere  a

transportes de pacientes.

Art. 9º - Ao motorista compete:
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I. Não ingerir nenhuma bebida alcoólica, quando estiver em serviço, bem como

não poderá assumir a direção do veiculo se apresentar estado de embriagues;

II. Não entregar a direção do veiculo sobre sua responsabilidade a terceiros;

III. Não transportar caronas;

IV. Não fumar no interior do veiculo, e não permitir o mesmo aos passageiros;

V. Não estacionar o veiculo em local inadequado;

VI. Manter o veiculo em boas condições de higiene interno e externo;

VII. Dirigir o veiculo de acordo com as normas de trânsito;

VIII. Não  fazer  alteração  do  roteiro  proposto,  exceto  por  defeitos  mecânicos,

mediante  autorização  da  chefia  imediata  ou  em  virtude  de  alguma

intercorrência com os pacientes;

IX. Antes de qualquer viagem verificar se o veiculo esta em perfeitas condições

técnicas como, equipamentos, acessórios de segurança, condições mecânica-

elétrica e documentação;

X. O motorista poderá se recusar a viajar se o veiculo não estiver em condições

de  trafego,  fato  que  devera  ser  ratificado  pelo  serviço  de  manutenção  de

veiculo municipal;

XI. Os veículos de transporte de pacientes não estão desobrigados a respeitar as

normas de transito, ficando sobre responsabilidade do condutor as infrações

por ele cometidas, após comprovação. 

Art. 10 - Ao Complexo Regulador compete:

I. Controlar as viagens de transporte de pacientes, mantendo em seus arquivos

relatórios e documentos de comprovação de viagens dos mesmos;

II. Controlar  junto  ao  departamento  de  Recursos  Humanos  para  não  haver

acúmulo  de  férias  de  motoristas  de  veículos  de  transporte  de  pacientes,

ficando expressamente proibido o acúmulo de férias;

III. Responsabilizar-se  pela  manutenção  preventiva  e  corretiva  dos  veículos  e

fazer inspeção geral pelo menos uma vez por semana, verificando os itens de

segurança.
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Capítulo V

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 11 - Do Transporte:

I. Nos veículos disponibilizados para o transporte admitem-se pacientes de baixo

risco, sentados (exemplo: pacientes crônicos) realizado com anuência médica. 

II. Caberá  ao  Complexo  Regulador  a  responsabilidade  pelo  deslocamento  do

paciente previamente agendado pelo SUS ate a localidade do atendimento;

III. O  transporte  será  garantido  exclusivamente  a  pacientes  com  exames,

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

Neoplasias Malignas, devidamente agendadas pelo Complexo Regulador, não

sendo  de  nossa  responsabilidade  garantir  o  transporte  a  pacientes  que

busquem atendimento em CLÍNICAS PARTICULARES;

IV. A quantidade máxima de acompanhante por pacientes é de 01 (um), sendo

que tal procedimento esta sujeito a avaliação pelo Complexo Regulador; 

V. Os acompanhantes deverão ser adultos entre 18 e 60 anos, e terão direito a

este os seguintes casos:

a. Idosos, com idade igual ou superior a 60 anos;

b. Menores de idade, idade inferior a 18 anos;

c. Pacientes portadores de necessidades especiais;

d. Pacientes  que  realizarão  exames  onde  deverão  ser  sedados  ou  que

realizarão cirurgias;

e. Pacientes  com  atestado  emitido  por  profissional  habilitado  justificando

necessidade.

VI      Os pacientes não poderão transportar compras, sendo garantido apenas o

transporte dos objetos pessoais necessário;

VII      É  prioritário  o  embarque  de  pacientes  agendados  em  lista  emitida  pelo

Complexo Regulador, sendo que demais casos deverão ser avaliados pelo Gerente

de Regulação Municipal.
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Art. 12 - Da manutenção dos veículos utilizados no transporte de pacientes

I. Os veículos de transporte de pacientes devem ser mantidos em bom estado de

conservação, limpeza e condições de operação;

II. É obrigatório fazer a revisão dos veículos de transporte de pacientes antes de

qualquer viagem;

Art. 13 - Da utilização dos veículos de transporte de pacientes:

I. É expressamente proibido o uso de veículos de transporte de pacientes para:

a. Transportar  qualquer  tipo  de  produto  junto  com  pacientes,  como

medicamentos, material gráfico, vacinas etc.

b. Fazer transporte à casa de diversões, estabelecimentos comerciais ou

qualquer outro estabelecimento exceto quando estiver em serviço.

Seção I

Das penalidades

Art. 14 - O descumprimento do disposto nesta instrução normativa pelos servidores

municipais  ensejará  o  devido  processo  legal,  a  ampla  defesa  e  a  aplicação  de

penalidades disciplinares na forma do Capítulo V da Lei Complementar nº 040, de 05

de outubro de 1992 e alterações posteriores, sem prejuízo das demais cominações

legais cabíveis.

Seção II

Protocolo Geral

Art. 15 - A Central de Regulação avaliará as solicitações e tomará as medidas legais

quanto aos prazos para agendamento.
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Capítulo VI

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 16 - Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma deverá ser solucionada

junto ao Complexo Regulador e junto ao Controle Interno.

Art.  17  -  Esta  Instrução  Normativa  deverá  ser  atualizada  sempre  que  fatores

organizacionais,  legais  ou  técnicos  assim  o  exigirem,  a  fim  de  verificar  a  sua

adequação.

Art.  18 -  A indenização  por  danos causados a  qualquer  veiculo  de transporte  de

pacientes  será  efetuada  por  quem  a  causar,  sempre  que  comprovada  a

responsabilidade;

Art. 19 - Fica o órgão competente obrigado a promover sindicância, quando receber

comunicado de uso irregular de serviços com veículos de transporte de pacientes e

instaurar  inquérito  administrativo  sempre  que  comprovados  os  indícios  de

irregularidades;

Art. 20 - O serviço de transporte terceirizado devera cumprir esta Instrução Normativa

no que couber.

Esta Instrução Normativa entrara em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Saúde, 08 de abril de 2014.
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