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ATA DA 177ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 1 

ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COFIN. 2 

Data: 20/03/14, na sala do Conselho Municipal de Saúde – COMUS.  3 

Ordem do dia:  4 

1- Esclarecimentos referentes ao Serviço de Saúde – SAMU: 5 

Sr. André Leandro – Coordenador Regional do SAMU compareceu a reunião em pauta atendendo 6 

ao convite dos membros da COFIN para prestar esclarecimentos sobre o serviço prestado no 7 

município de São Sebastião. Foram disponibilizados pelo Sr. André os seguintes documentos: 8 

organograma do SAMU, relação de funcionários lotados no SAMU por base, carga horária e tipo 9 

de vínculo. Sr. André colocou que todos os profissionais deste setor estão cadastrados no CNES, 10 

exceto 02 (dois) médicos que estão providenciando a documentação, informou que o município de 11 

São Sebastião possui 05 (cinco) Unidades de Suporte Básico e uma Unidade de Suporte 12 

Avançado localizada em Boiçucanga e as demais localizadas estão localizadas na Unidade de 13 

Saúde Básica – UBS Enseada, Maresias, Centro e Juquey. Cada equipe é composta de médico, 14 

enfermeiro, auxiliar de enfermagem, motorista e um rádio operador que fica na Central de 15 

Regulação e Operação. Colocou que a equipe poderá receber do Ministério da Saúde R$ 16 

72.000,00 (setenta e dois mil reais) mensal para qualificação destes profissionais desde que 17 

cumpram as metas, informou que a manutenção das viaturas é feita pela oficina municipal. 18 

Informou que uma viatura está em manutenção. Esclareceu que o município recebeu verba para 19 

adquirir terreno para a construção da sede do SAMU, mas atualmente estão em prédio alugado na 20 

região central onde foram feitas adequações. A base central de atendimento SAMU atende pelo 21 

número telefônico 192. Disse que a Central de Regulação das Urgências tem equipe composta 22 

por médicos com capacitação em regulação médica das urgências (MR) – Técnico auxiliar de 23 

Regulação Médica (TARM) e Rádio Operador (RO). A Unidade de Suporte Avançado  - USA é 24 

tripulada por no mínimo três profissionais sendo eles: condutor de veículo de urgência, um 25 

enfermeiro e um médico enquanto a Unidade de Suporte Básico – USB por dois profissionais: 26 

condutor do veículo de urgência e um técnico auxiliar de enfermagem. O repasse federal para 27 

custeio é de 133.000,00 mensal e este custeio é do município de São Sebastião. Na sequência 28 

fez a colocação de que a principal dificuldade no serviço é a estruturação para completar e fixar as 29 

equipes. Confirmou que estão ligados no organograma junto ao Pronto Socorro Central e que 30 

recebem uma gratificação conforme Lei complementar 146/2011, art. 150 que é de 60% sobre a 31 

base salarial da categoria.  32 

Conclusão: Os membros presentes parabenizaram o trabalho do Sr. André Leandro – 33 

Coordenador Técnico do SAMU pela explanação técnica das atividades do setor, considerando 34 

que elas atenderam as necessidades das informações solicitadas pela COFIN.  35 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata que após aprovação, será assinada pelos 36 

presentes.                          37 

São Sebastião, 20 de março de 2014. Ata elaborada por                     Tânia Regina Sarak.     38 

                                                 39 

LISTA DOS PRESENTES QUE ASSINAM ESTA ATA 40 

Comissão de Finanças 

Tânia Regina Sarak  

Carlos Puríssimo  
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Sebastião Gonçalves de Santana  

Nathalia Cristina de Sá  
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